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EDITORIAL 

 
 
A edição de dezembro de 2020 é a primeira edição regular em que beneficiamos do DOI (Digital Object 
Identifier) evidenciando o incremento de qualidade do JSPR. O aumento desta competência evidencia-
se pelo aumento de submissões nas três línguas que aceitamos para publicar. Queremos deixar um 
agradecimento público aos colegas revisores que contribuem abnegadamente para a melhoria de 
qualidade dos manuscritos submetidos e também por simpatia do trabalho dos investigadores que se 
dedicam a promover a pedagogia do desporto. Destacamos a iniciativa de sucesso que constitui a 
publicação do número especial de Supervisão de Estágios em Educação Física, e que, tal como o 
número especial de Desporto de Natureza, que contamos ver publicada ainda em fevereiro, pensamos 
continuar a fomentar. Neste sentido, apelamos a quem desejar criar e editar números temáticos que nos 
contacte pois constitui um desafio que o JSPR está disponível para acolher. O ano de 2021 será mais um 
ano em pretendemos melhorar. Para além de contarmos com a colaboração da Doutora Liliana Fontes no 
secretariado do JSPR, e respondendo ao aumento de submissões, também estamos a pensar criar 
responsáveis editoriais de diferentes secções. Este é um debate que se está a realizar no seio do JSPR 
sempre com a ideia de fazer evoluir a qualidade da nossa intervenção científica com passos pequenos, 
mas firmes. 
 
 
 
The December 2020 issue is the first regular edition in which we have the DOI (Digital Object Identifier) 
evidencing the increase of quality of JSPR. This quality is evidenced by the increase in submissions in 
the three languages that we accept to publish. We want to leave a public thanks to the fellow reviewers 
who contribute selflessly to the quality of the manuscripts submitted and thus to the quality of the 
researchers work who are committed to promote the sport pedagogy. We highlight the successful 
initiative that constitutes the publication of the special issue of Supervision of Internships in Physical 
Education, and that, like the special issue of Sport of Nature, which we are counting on to see published 
later in February, we intend to continue to promote. In this sense, we call on anyone who wishes to create 
and edit thematic issues to contact us as it is a challenge that JSPR is available to welcome. The 2021 
will be another year in which we intend to improve. In addition to having the collaboration of Dr. Liliana 
Fontes in the JSPR secretariat, and responding to the increase in submissions, we are also thinking of 
creating editorial leaders from different sections. This is a debate that is taking place within JSPR always 
with the idea of evolving the quality of our scientific intervention with small but firm steps. 
 
 
 
La edición de diciembre de 2020 es la primera edición regular en la que nos beneficiamos del DOI 
(Digital Object Identifier) que evidencia el aumento de calidad de JSPR. El aumento de esta competencia 
se evidencia del aumento de las presentaciones en los tres idiomas que aceptamos publicar. Queremos 
dejar un público gracias a los revisores que contribuyen desinteresadamente a la mejora de la calidad de 
los manuscritos presentados y también por simpatía el trabajo de los investigadores que se dedican a 
promover la pedagogía del deporte. Destacamos la exitosa iniciativa que constituye la publicación del 
número especial de Supervisión de las Prácticas Supervisadas en Educación Física, y que, al igual 
que el número especial de Deporte de la Naturaleza, que contamos ver publicado en febrero, tenemos 
previsto seguir promoviendo. En este sentido, hacemos un llamamiento a cualquier persona que desee 
crear y editar cuestiones temáticas para que se ponga en contacto con nosotros, ya que es un reto que 
JSPR está disponible para acoger. 
El año 2021 será otro año en el que pretendemos mejorar. Además de contar con la colaboración de la 
Dra. Liliana Fontes en la secretaría del JSPR, y responder al aumento de las presentaciones, también 
estamos pensando en crear líderes editoriales en diferentes secciones. Este es un debate que se está 
llevando a cabo dentro de JSPR siempre con la idea de evolucionar la calidad de nuestra intervención 
científica, con pasos pequeños pero firmes. 
 
 
Rui Resende 
Hugo Sarmento 
Adilson Marques
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ABSTRACT: 
The purpose of this paper is to describe the nuances of goal setting in coached Masters sport from 
the perspective of a Masters athlete (MA) who is also a Masters coach. Thus, this paper is an 
autoethnography of how the first author’s experience in goal setting plays out as a MA with an 
online coach, and as a coach, coaching other MAs in-person. Data were collected through a series 
of guided reflexive journal entries, prompted by follow up questions from the second author to 
create narrative visibility. Journal entries were analyzed to determine what, when, where, how, and 
why the first author uses goal setting. In Masters sport, goals are set using many of the same 
principles described in the literature from different sport contexts; however, this autoethnography 
indicates that it is important for goal setting to originate from the MA to account for individual 
motives, and then to be communicated with, negotiated by, and supported from the coach with an 
interdependent, adult-oriented approach.  
 

Definição de Objetivos no Desporto de Adultos 
Uma Autoetnografia de um Atleta e Treinador de Kettlebell 

RESUMO: 

O objetivo deste artigo é descrever as nuances da definição de objetivos no desporto de adultos 
treinado a partir da perspetiva de um atleta de Masters (MA) que também é um treinador de Masters. 
Assim, este artigo é uma autoetnografia de como a experiência do primeiro autor na definição de 
objetivos se desenrola como um atleta com um treinador online, e como treinador, treinando outros 
atletas adultos pessoalmente. Os dados foram coletados por meio de uma série de reflexões, 
motivadas por perguntas de acompanhamento do segundo autor para criar visibilidade narrativa. As 
entradas do diário foram analisadas para determinar o que, quando, onde, como e porque o primeiro 
autor usa a definição de objetivos. No desporto de adultos, os objetivos são estabelecidos utilizando 
muitos dos mesmos princípios descritos na literatura a partir de diferentes contextos desportivos; 
no entanto, essa autoetnografia indica que é importante que a definição de objetivos seja originária 
do atleta adulto para responder aos motivos individuais e, em seguida, ser comunicada, negociada 
e apoiada pelo treinador com uma abordagem interdependente e orientada para adultos.  

Keywords  
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interdependence, 
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Goal Setting in Masters Sport 
An Autoethnography of a Masters Kettlebell 

Athlete and Coach 
 
Masters athletes (MAs) are typically 35 years and 
older, practice or train in a sport with the intention to 
compete (recreational level up to and including 
international level), and are registered in formal 
leagues, clubs, and/or events (Young, 2011). Many 
MAs also work with a coach to help them to learn and 
improve in their sport, whatever their motives (Young 
& Callary, 2017). An important way in which coaches 
can cater to their athletes’ motives is through 
understanding and developing an action plan to 
achieve those motives by goal setting with their 
athletes (Latham & Locke, 2002). Indeed, goal setting 
has become one of the most well-known mental 
training skills in sport. However, Makepeace (2020) 
notes that “MAs have been largely neglected in the 
extant applied sport psychology literature” (p. 27-28) 
and the information regarding how coaches can set 
relevant goals with MAs is scant at best.  
Goal setting is a key component of task motivation 
that drives athletes to go to practice and participate in 
competitions in their chosen sport. Locke and Latham 
(2002) proposed that goals are “the object or aim of 
an action” and that goal setting should include the 
following: (1) Goals should be specific, not vague; 
(2) they should be difficult and challenging; (3) short 
term goals can be used as a way to attain long term 
goals; (4) goals should include strategies to improve 
performance; (5) goals should be checked for 
progress, so they can be measured; (6) they should be 
accepted by the athlete; (7) they should include a plan 
of action; and (8) competitions can be used as an 
opportunity for goal setting. Setting goals can focus 
on competition outcomes, performance outcomes 
(e.g., personal best times), and process (e.g., 
practices, technique, tactics). Goal setting allows 
athletes to follow a process instead of being focused 
on outcomes that they have no control over. Goals can 
be set for different lengths of time, often referred to 
as macro, meso and micro goals. Macro goals take a 
longer time to accomplish, such as six months to a 
year; meso goals usually take 4-8 weeks, and micro 
goals can be accomplished within a training day 
(Vasilev, 2015).  Goal setting for a lot of athletes will 
mostly be performance related because they are 
preparing for competition; however, to maintain 
commitment to the sport, it is important to recognize 
that goal setting for practices and personal growth are 
equally as important (Weinberg & Gould, 2015).  
While studies on goal setting have been showing the 
positive benefits of this psychological skills strategy 
since the 1960s, we know little about how MAs set 
goals for their motives and action plans in sport, nor 
how their coaches can help them with this endeavor. 
It is not a given that goal setting is the same in 
Masters sport as in youth and high performance sport. 
Research has shown that coaches use different 

approaches when working with MAs especially when 
contrasted to coaching youth (MacLellan et al., 
2018). Also, adult oriented coaching practices are 
effective with MAs, in which coaches take into 
consideration their MAs’ goals and purposes for 
learning, their plethora of past experiences, their 
mature self-concept, their self-directedness, their 
intrinsic motivation, and their orientation and 
readiness to learn and train (Callary et al., 2017). 
Therefore, we cannot assume that coaches goal set 
with MAs exactly as they would with youth. Indeed, 
the shared leadership that is apparent in Masters 
sport, in which both coach and athletes share 
direction and decision making (Callary, et al., in 
press) indicates that goal setting might be a more 
collaborative process whereby both coach and MA 
need to buy-in to the process and understand how 
their actions and goals will impact the other’s.   
There are no studies that have specifically explored 
coaches’ use of goal setting in a Masters context. 
However, we can glean information about goal 
setting within the Masters context from practical 
information for coaches that is not grounded in 
empirical studies of goal setting with MAs. For 
example, the Coaching Association of Canada 
(2013), in their booklet on coaching MAs advises 
“that it is important to facilitate goal setting and work 
with the Masters athletes to help with personal 
challenge and commitment and that goals should be 
short and long term along with intermediate to dream 
goals” (p. 10). Further, we can glean information 
about goal setting from empirical studies of MAs not 
specific to goal setting. For example, Rathwell and 
colleagues (2015), in their study of different profiles 
of coached MAs, noted that MAs have many different 
motives for being involved in their sport, including 
fitness, health, social interactions, challenge, 
improvement, and competition. Taken together, this 
means that while the what, when, and where of goal 
setting might be similar across contexts (as described 
in the CAC booklet), why coaches set goals with MAs 
might look quite different from one athlete to another. 
Further, Callary and Young (2016) note, “the coaches 
of Masters Athletes need to have a plan and make sure 
the plan fits with the athletes goals. You have to find 
out what the athlete wants to do” (p. 3), meaning that 
how coaches set goals with their athletes in Masters 
sport might look different than in other contexts. This 
is explored through the autoethnography within this 
article.  
Understanding how coaches goal set with MAs is 
important because Makepeace and Young (in press) 
found that all the MAs that they interviewed used goal 
setting to motivate themselves. Makepeace and 
Young invited coaches to incorporate sport 
psychology strategies, such as goal setting, into their 
training or to broker relationships between MAs and 
mental performance consultants. In particular, they 
noted that coaches could help MAs by providing 
emotional social support and being a good listener to 
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support their self-confidence, especially after poor 
performances. They could also make a habit of 
pointing out when they have had success in achieving 
their goals (Makepeace & Young, in press). To do so, 
they must, of course, know their MAs’ goals.  
In coach education interventions with Masters 
coaches, Callary and colleagues (under review) 
facilitated discussions with coaches around goal 
setting with Masters fitness coaches. However, while 
the content on goal setting was built around the 
aforementioned research noting the importance of 
goal setting, the process that they taught was 
grounded in the research on goal setting that is not 
specific to the Masters sport context. Thus, to aid in 
developing coach education interventions for Masters 
coaches, it is important to explore how coaches 
actually goal set with MAs. The purpose of this paper 
is to describe nuances of goal setting in coached 
Masters sport from the perspective of a Masters coach 
who is also a MA. Thus, this autoethnography 
presents the topic of how the first author’s experience 
in goal setting plays out as a MA with an online 
coach, and as a coach, with in-person MAs. This 
study enables a deeper understanding of how to 
promote goal setting that is aligned with Masters 
sport experiences and unique distinctions for use in 
workshops for Masters coaches.  
 

Method 
 
The remainder of this paper is written in the first 
person by the first author, Kimberley. The second 
author, Dr. Callary, is Kimberley’s supervisor and 
helped to shape the article and select data for 
inclusion in the paper. Using Anderson’s (2006) 
approach to analytic autoethnography, we followed 
steps to “(1) complete member research status, (2) 
analytic reflexivity, (3) narrative visibility of the 
researcher’s self, (4) dialogue with informants 
beyond the self, and (5) commitment to theoretical 
analysis” (p. 378). These steps are explained in the 
data collection and analysis section. Gearity (2014) 
notes that analytic autoethnography is a realistic 
essay, which leads to theoretical explanations.  
 
Participant 
I am a 47-year-old woman and have been a kettlebell 
athlete for seven years.  I started coaching kettlebell 
five years ago, building a team of 15-20 MAs at any 
given time. I coach (and train) 3-5 times per week, for 
1.5-2 hours per session, over 12 months of the year. 
My team (myself included) competes 3-4 times per 
year with one larger competition that we work 
towards at some point within these competitions. We 
tend to use the smaller competitions as an opportunity 
to step on the platform and to ensure we are always 
working towards a goal and gaining competition 
experience. Kettlebell sport involves ten-minute lift 
events as well as a marathon event where athletes lift 
for 30-60 minutes. We compete at local, provincial, 

national and world level competitions. I have had the 
opportunity to compete at a world event, and I have 
also coached a couple of my MAs at the world event. 
Before becoming a coach, I took several kettlebell 
courses and went to many seminars to understand the 
cycles of training. I am a certified level 3 kettlebell 
coach through Ketacademy out of Russia were 
kettlebell sport originated.  
 
Data Collection and Analysis  
Data were collected for this autoethnography through 
a series of guided reflexive journal entries. This 
process started after I contacted Dr. Callary to ask if 
I could be involved in her Community Active Sport 
Training and Learning (CoASTaL) laboratory as a 
work placement. My interest in coaching MAs and in 
sport psychology led me to pursue this academic 
avenue. She asked me to read several articles on the 
topic of coaching MAs and then asked me to write a 
reflexive journal entry, to help me explore my 
research status (Anderson, 2006) including:  
1. What is your biography in Masters sport? When 

did you start, how, in what sport, why? How long 
have you been involved, in what capacity, what 
are your roles?  

2. What do you think is the purpose of being a 
Masters Athlete? 

3. Why do you coach Masters Athletes? 
4. How do you coach them (do you have a 

philosophy that you follow)?  
5. What is a quality sport experience for Masters? 
6. How does your experience reflect in the research 

that you’ve read? Give specific examples. 
Following this exercise, I completed the Adult 
Oriented Sport Coaching Survey (Rathwell et al., 
2020), for a more practical understanding of the 
connection between the research on this topic and my 
own practice. The AOSCS is a coaching self-
assessment tool that helped me to think about my 
coaching in relation to five psychosocial themes: 
respecting athletes’ preferences for effort, 
accountability, and feedback; imparting coaching 
knowledge; creating personalized programming; 
considering the individuality of athletes; and framing 
learning situations (Rathwell et al., 2020).  
Next, in line with Anderson’s (2006) analytic 
autoethnography, we engaged in analytic reflexivity 
through dialogue with an informant beyond myself. 
Dr. Callary read through and asked questions 
regarding my journal entry. Questions included, “Did 
you develop a relationship with your virtual coach? If 
so, how?” “Please explain how you are responsible 
for the goals you want to attain. Whose goals? Yours? 
Your coach’s? How did you come to formulating 
these goals?” “How do you set goals with your 
athletes? Do you assess these goals along the way? 
How do you deal with everyone’s different goals 
when providing the workout? Do the athletes know 
each other’s goals?” “Is consistency in training part 
of setting goals? Please explain”  
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In expanding my journal entry on her prompts, I 
developed the narrative visibility of the researcher’s 
self (Anderson, 2006). Then, Dr. Callary asked me to 
review the information that was part of the coach 
education intervention on goal setting for Masters 
fitness coaches and the content that was presented on 
goal setting to Masters rowing coaches (Callary et al., 
under review; Callary & Gearity, in press). I then 
wrote another reflexive journal entry on how my first  
(expanded) reflection was (a) in line with this content 
and (b) how it was different than this content. This 
process helped to create a commitment to theoretical 
analysis of my entries in comparison to the literature 
(Anderson, 2006). 
Similar to the first journal entry process, Dr. Callary 
read and asked questions regarding this journal entry, 
which led to an expanded response. Questions 
generally asked me to be more critical of my 
experiences, and included: “Can you be critical here? 
What does this mean? If they are trying to work on 
outcome goals, then are other performance/process 
goals getting in the way? Are there MAs who don’t 
have outcome goals? If so, why not?” “Are process 
goals only in place ‘to allow for better performance’? 
Or do you have process goals for the sake of process 
goals?” “How do your adult-oriented practices relate 
to setting goals?” “Is this a goal? An expectation? A 
requirement? What is the difference between those 
anyways?” “Why do you have these coaching goals?” 
In total, there were approximately 30 pages of 
double-spaced text that described, in depth, my 
experiences as an MA and my experiences as a 
Master coach specifically as it related to goal setting.  
Data were analyzed according to what, when, where, 
how, and why I set goals (the Five Ws). The journal 
entries were read and re-read and coded according to 
how the text fit within the Five Ws. The coded text 
was then separated into its respective question and, 
together with Dr. Callary, we determined how the 
journal text provided an understanding of using goal 
setting in Masters sport both as a MA and as a coach. 
This text is transmitted directly in the findings.  
 
Findings 
Coaching MAs for the most part is extremely 
rewarding. I am extremely grateful to see their 
successes when they hit the goals they have been 
working so hard to attain. That’s why I coach MAs. 
As an athlete, I see goal setting as my motivator to get 
up and do the work and stay engaged with my sport. 
It is a way to keep me committed to what I am doing, 
so that I remember on days that I don’t feel like 
lifting, that I get to do it, not that I have to do it. 
 
What Goals? 
As an athlete and coach when it comes to goals, 
looking at what kinds of goals we set is key: First 
there are outcome goals, typically we try not to focus 
a lot on outcome goals because we do not have a lot 
of control over these. Still, some of my athletes at 

times have certain objectives they are trying to meet 
at certain competitions to allow them to compete at a 
national and international level. Instead of outcomes, 
I work with MAs to set performance and process 
goals (what they can control). All of my MAs have 
performance goals they are working on, on a regular 
basis and they are constantly revisited. As athletes we 
are always trying to achieve the full time set in either 
training or competition and beating our previous 
numbers. Importantly, we also set process goals, 
working on technique and better efficiency at lifting. 
But my personal mantra, that I was taught in my 
kettlebell coach education, is: “The first goal is 
always technique, the second is finishing time, and 
then third is personal bests.” This is a principle that I 
have passed down to my team. Once we have learned 
the proper technique of lifting then we can start 
formulating goals that look at finishing timed sets and 
from there we can look at numbers. Goals for our club 
are very individualized. The MA can pick the lift; the 
weight, their time, as well as the competition (e.g., 
whether it is a fun event or a national event). As their 
coach, I will discuss with them the goals they want to 
achieve to ensure that goals are sustainable with 
reference to time for preparation and the event or 
competition they are choosing to lift at. 
 
When and Where to Set Goals?  
All the coaching I have received as a MA in lifting 
has been done online. Starting out, my coach sent me 
an extensive list of questions via email to gain an 
understanding of my technique with lifting, my 
physical fitness, my mental readiness, and my goals 
as a lifter. My first coach, I met him in person, so he 
had an idea of my abilities and limitations physically. 
We discussed competitions for goal setting and then 
he set me up on google sheets for my programming, 
which were posted every Sunday for the following 
week. I would typically send him videos of my lifts 
to get feedback. Sending him videos gave him the 
opportunity to see if there were any areas of concern 
or struggle for me as well as whether he could 
increase weight or pace. At that point he would put 
my weekly program up based on my feedback on how 
the previous week went for training. We would often 
facetime so that we could have a real discussion about 
my training, goals, and just develop a relationship so 
that there was trust in the programming and process.   
Eventually, I felt like I was not moving forward and 
found myself chasing him a lot for programming. I 
could tell he was not invested at times. I made the 
decision to move on. I have been with my current 
coach for three years (online). She is a very quiet and 
reserved coach. At the beginning, similarly to my first 
coach, she sent me a very extensive questionnaire 
about what I found my strength and weaknesses to be 
in lifting as well as what I struggle with mentally 
when lifting and she wanted to know what my goals 
were in the near and far future. She too had seen me 
lift in competition. In general, she really is not 
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someone that tries to establish a personal relationship 
with her athletes, so goal setting is something I tend 
to do more on my own rather than an actual 
discussion taking place. However, her programming 
is very interesting and challenging. I have 
consistently met my performance goals. Therefore, I 
remain committed to my coach.  
I do not enjoy online coaching; if I had it my way, I 
would have a coach in person. Had I had in-person 
coaching right from the beginning I think that I could 
have set more challenging goals and achieved them. 
In kettlebell, technique is paramount. Having a coach 
watching me as I lift and making corrections as I go 
would have changed when and where I set goals.  
Further, relationships are impacted when it comes to 
coaching online. It’s hard to build that trust and 
understanding of someone’s goals when 
communicating mostly through typed messages. I 
find myself leaving voice messages because my voice 
is very expressive. I cannot say I have a close 
relationship with my coach, which impacts how we 
goal set together. Therefore, as a coach, I make every 
effort to build relationships with my MAs, in person 
when possible, so that we can set goals in person and 
revise them often.  I find that my MAs’ goals are 
always changing and evolving as they get more 
proficient in the sport but, like any other sport, there 
are ebbs and flows. This means that goals need to be 
assessed constantly to ensure that the athlete is being 
challenged. My coaching is individualized, to 
accommodate every lifter’s different goals. Most of 
the time our team knows what each other’s goals are 
because we typically discuss them on a regular basis. 
Before COVID we were together three times a week 
at the gym and everyone knew everyone else’s goals. 
In COVID times, we are often discussing goals 
through our Facebook page or through our weekly 
zoom call. 
 
How to Set Goals?  
I couldn’t imagine lifting or competing without a map 
and understanding of the process in how I was going 
to achieve this. Goal setting for me is an opportunity 
to sit down and map out what my short-term goals are 
along with my long-term goals. I will usually look to 
see what local, national and international 
competitions are coming up and start to plan from 
there. Once I have chosen what competitions I want 
to participate in (which can have a lot to do with 
location due to travel costs), I will advise my online 
coach as to what my goals are. Most times, she has 
been on board with what I have set out to do, but there 
have also been times when she will come back and 
want to discuss and possibly change or give her 
advice on whether I am being too ambitious or not 
ambitious enough when it comes to the weight I want 
to lift or the event I want to lift in. As a most recent 
example, I am competing this coming weekend in a 
new event for me and it will involve some stresses on 
my body that I have not had in a while. I am already 

starting to look at my next competition at the end of 
January and so I messaged my coach to tell her what 
my goals are for that next competition. She came back 
and suggested that while they are achievable, because 
of the current competition, she would like to see me 
lift lighter at the next competition to allow my body 
some recovery with the two competitions being so 
close together, along with health issues that I have 
had this past year. So, we negotiated back and forth 
until we came up with goals that we both felt were 
good.  
As a coach, I do this same negotiation with my MAs 
when it comes to goal setting. Most of my team is 
lifting in the same competition this coming weekend. 
I have suggested where I see their training going over 
the next four weeks after competition to allow some 
recovery time before they start looking at a new goal; 
however, I have also indicated that this does not mean 
that they are not able to choose competitions or a 
different path than what I have suggested. In fact, I 
have posted all the upcoming competitions so that if 
they are interested in any of them, then we can have 
discussions about that. This is their path, and they 
may have goals that they have been considering. 
Therefore, the process of how to set goals is about the 
athlete first, and then a co-navigation and negotiation 
based on the athletes’ best interests.  
 
Why Set Goals? 
As a MA, the reason why we compete is very 
important because we are no longer being told by our 
parents or coach that we must compete (what I call “I 
have to” type of goals). We do not have a coach that 
is constantly looking over our shoulders and directing 
our every move (nor do we want that). Instead, we are 
consciously making the decision to compete (what I 
call “I want to” type of goals). It isn’t always easy to 
achieve these sport goals when there are other life and 
work responsibilities, so sometimes we need to 
change the goal. One of the main reasons why I goal 
set is because I need to know where I am going, to 
have something to work towards and to have a plan to 
follow even if I fall off course or the plan changes.  
I have noticed that some MAs set goals differently 
once they hit a certain age. I see a noticeable 
difference between my athletes that are over 40 years 
of age vs my younger athletes. The younger ones tend 
to be focused on beating others, worried about what 
others think and how others will see them when they 
lift on the platform. I have to work harder to help 
them push through some mental barriers. The older 
MAs are more focused on themself when they lift. 
They are competing to see what their limit is and want 
to prove something to themselves, not others. They 
are more dialed in and can grind and push through the 
mental barriers. A lot of MAs have goals to stay 
healthy and in shape as well as social goals of 
belonging to a community of sport participants. Yet, 
they can be just as competitive as athletes in their 
early twenties and want to beat others as much as 
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anyone else. It’s different though, older MAs are 
more mindful of how their body feels, the possibility 
of injury and how the body is recovering. These 
become integral elements of why they are setting the 
goals that they are setting. As a MA, I am there to lift 
for me and only me. I pay fees for a program, and it 
is up to me to execute. I am responsible for the time 
and effort that I put into my lifting. I have a coach that 
is there to guide me, and I have accountability to her 
and to the program she sets out. But ultimately, I lift 
because I want to, not because I have to. I think this 
sets MA goal setting apart from younger athletes’ 
reasons for why they set goals and as coaches we need 
to be aware of this difference.  
 

Discussion 
 
This paper describes nuances of goal setting in 
coached Masters sport from my perspective as a 
Masters coach who is also a MA in kettlebell. Thus, 
this autoethnography outlines the what, when, where, 
how, and why of goal setting as a MA with an online 
coach, and as a coach of MAs. The progression of the 
results from what to why was intentionally built to 
first show the commonalities of goal setting as a 
practice in sport to the distinct nuances of how and 
why goals are set within the Masters context more 
specifically. As such, we can glean important 
information about coaches’ use of goal setting within 
Masters sport.   
Firstly, in the results, the importance of setting 
various types of goals is clear. Locke and Latham 
(2002) note that the concept of self-efficacy is 
important for many different reasons when it comes 
to goal setting. Self-efficacy is the belief that keeps 
us determined and willing to persevere to overcome 
challenges that would otherwise interfere with our 
ability to achieve the goals we have set out to 
accomplish (Locke & Latham, 2002). Having 
different competitive goals, striving to work on 
technique, then time, then personal performances 
help to develop MAs’ self-concept and corroborate 
the literature on how goal setting can contribute to 
positive sport experiences.  
In particular to coaches’ supporting MAs’ use of 
psychological skills, Makepeace and Young (in 
press) suggest that goal setting can help to preserve 
sport enjoyment for MAs by having coaches 
encourage MAs to recognize the many reasons they 
are involved in sport when setting goals, by setting 
‘elastic’ goals that can be modified and adapted as 
needed, by setting in-season goals (not over multiple 
years). Further, Makepeace and Young suggest 
having coaches use discretion around when to 
emphasize outcome goals and when to downplay 
them, and being attentive to their MAs’ goals in order 
to point out when goals are not realistic or achievable. 
Likewise, in understanding why MAs set goals, I 
want to help MAs to be self-compassionate in 
adapting goals and/or mindfully creating goals that 

take into account injury prevention and recovery as 
well as life situations. MAs want the autonomy to be 
self-directed in their goal setting, and in following 
their lead, I can share power or even place the 
accountability in MAs’ hands, while negotiating safe, 
achievable, and adaptable goals. Callary and 
colleagues (in press) have discussed these adult 
oriented coaching practices as integral to a quality 
Masters sport experience.   
Indeed, treating and speaking to MAs as adults, 
learning their preferences in how they want to be 
addressed, and generally building a relationship of 
trust and respect is a key foundation for goal setting 
in Masters sport for me (Kimberley). Similarly, in 
Callary, Currie, and Young (2020), the coach-athlete 
relationship of interdependence was discussed. I pay 
for a program, which is posted once a week. But 
unfortunately, there is very little relationship building 
in my experience as an MA. Asking MAs to answer a 
list of questions is not enough. That’s why, as a coach, 
I work hard to develop a relationship with my MAs.  
I am not the type of person to beg for feedback when 
it comes to my lifting, and I do not receive much. I 
have an intrinsic motivation and push to succeed at 
the goals that I have set for myself. However, the line 
between coaches giving their MAs autonomy and 
self-direction in goal setting, and being accountable 
and involved in the process without being controlling 
is a fine one. To develop interdependence, it warrants 
discussion. Hoffmann et al. (2020) found that 
coached MAs reported greater autonomy-frustration 
than non-coached MAs. This makes sense as a coach 
is directing their activities, but it also suggests a 
controlling connotation to being coached. However, 
Larson and colleagues (2020) found that MAs in 
swimming actually feel more autonomy support from 
their coaches than do youth swimmers. Further, this 
support was related to their satisfaction in terms of 
their competence. Thus, it is important to consider 
MAs’ self-concept and autonomy while balancing 
control and support. Indeed, Rathwell and colleagues 
(2015) suggested that MAs will pay for programs 
wherein the coaching is tailored to their liking. But 
our results suggest that this ‘pay to play’ mentality 
goes beyond programming and efficiency in 
coaching, and so it is extremely important in Masters 
sport in particular for coaches to support goal setting 
with an interdependent, adult-oriented approach.  
Overall, this study delves into a deeper understanding 
of goal setting within the Masters context that 
provides unique considerations for coaches. The goal 
of this paper is to shed light on the importance of goal 
setting as a MA and the guidance that a Masters coach 
can provide in this environment. Therefore, this study 
may be useful as evidence-based information when 
creating workshops for Masters coaches, with 
findings based on goal setting specific to the Masters 
sport experience.  
 
 



Goal Setting in Masters Sport  
 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 4-10, 2020                
 

10  

References 
 

Anderson, L. (2006). Analytic autoethnography, 
Journal of Contemporary Ethnography, 35, 373-
395. https://doi.org/10.1177/0891241605280449 

Callary, B., Currie, C., & Young, B. W. (2020). 
Relational perspectives of sport coaching: 
Congruencies with emerging themes in Masters 
sport. International Sport Coaching Journal. 7(3). 
390-397. https://doi.org/10.1123/iscj.2019-0021 

Callary, B., & Gearity, B. (in press) Coach 
development and education for the Masters coach. 
In B. Callary, B. W. Young, & S. Rathwell (Eds). 
Coaching mastersathletes. Routledge. 

Callary, B., Gearity, B., & Kuklick, C. (under 
review). Coach developers’ confessional tale of 
an online professional development course for 
Masters fitness coaches. Sports Coaching Review. 

Callary, B., Rathwell, S., & Young, B.W. (2017). 
Coaches’ report of andragogical approaches with 
Masters Athletes. International Sport Coaching 
Journal. 4, 177-190. 
https://doi.org/10.1123/iscj.2016- 0102 

Callary, B., & Young, B.W. (2016). What women are 
saying about coaching needs and practices in 
Masters sport. Canadian Journal for Women in 
Coaching, 16, 1-5. 
https://coachingmastersathletes.files.wordpress.c
om/2017/07/cjwc_july2016_en.pdf  

Callary, B., Young, B. W., & Rathwell, S. (in press). 
Coaching masters athletes. Routledge. 

Coaching Association of Canada. (2013). Coaching 
masters athletes: National Coaching Certification 
Program resource book. Ottawa, Ontario. 
Retrieved from 
www.coach.ca/files/Coaching_Master_Athletes_
FINAL_EN.pdf  

Gearity, B. (2014). Autoethnography in sport 
coaching. In L. Nelson, R. Groom, & P. Potrac 
(Eds.), Research methods in sports coaching (pp. 
205-216). Routledge. 

Hoffmann, M., Young, B. W., Rathwell, S., & 
Callary, B. (2020). Comparing Masters athletes 
with varying degrees of coaching for 
psychological need satisfaction and thwarting. 
International Journal of Sport Sciences & 
Coaching. 15, 3-8. 
https://doi.org/10.1177/1747954119887300 

Larson, H., Young, B. W., McHugh, T-L., & 
Rodgers, W. (2020). Coach autonomy support and 
need satisfaction/thwarting: A comparison of 
youth and masters swimming contexts. Journal of 
Sport & Exercise Psychology, S42, 89. 

Locke, E.A., & Latham, G. P. (2002). Building a 
practically useful theory of goal setting and task 

motivation: A 35-year odyssey. American 
Psychologist, 57(9), 705-717. https://doi-
org.ezproxy.cbu.ca/10.1037/0003-066X.57.9.705 

Makepeace, T. (2020). Exploring traditional and 
novel applications for sport psychology in 
Masters sport. Master’s thesis. Ottawa, Canada: 
University of Ottawa. 
http://hdl.handle.net/10393/40658 

Makepeace, T., & Young, B. W. (in press). Sport 
psychology and Masters athletes: Implications for 
coaches. In B. Callary, B. W. Young, & S. 
Rathwell (Eds). Coaching masters athletes. 
Routledge. 

MacLellan, J., Callary, B. & Young, B. (2018). Same 
coach, different approach? How Masters and 
youth athletes perceive learning opportunities in 
training. International Journal of Sports Science 
and Coaching, 13(2), 167-178. 
https://doi.org/10.1177/1747954117727202 

Rathwell, S., Callary, B., & Young, B. (2015). 
International Journal of Aquatic Research & 
Education, 9, 70-88. 
https://doi.org/10.1123/ijare.2014-0068 

Rathwell, S., Young, B.W., Callary, B.  Motz, D., 
Hoffmann, M.D., & Currie, C. (2020). The adult 
oriented sport coaching survey: An instrument 
designed to assess coaching behaviours tailored to 
adult athletes. Journal of Sport & Exercise 
Psychology. Ahead of print. 
https://doi.org/10.1123/jsep.2020-0031 

Vasilev, D. (2015, July, 5). Kettlebell sport level 1. 
Kettlebell Certification Course Ketacademy, St. 
Catherines, ON, Canada. 

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Foundations of 
sport and exercise psychology (6th ed.). Human 
Kinetics. 

Young, B. W. (2011). Psycho-social perspectives on 
the motivation and commitment of Masters 
athletes. In N. Holt & M. Talbot (Eds.), Lifelong 
engagement in sport and physical activity (pp. 
125-138). Routledge. 

Young, B. W., & Callary, B. (2017). Doing "more for 
adult sport": Promotional and programmatic 
efforts to offset adults' psychosocial obstacles. In 
R. Dionigi & M. Gard (Eds.), Sport and physical 
activity across the lifespan: Critical perspectives. 
Palgrave Macmillan. 

Author Note: This research was supported by the 
Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada Insight Grant. There is no conflict of interest 
to disclose.

https://doi.org/10.1177%2F0891241605280449


Journal of Sport Pedagogy and Research  6(3) - (2020) 11-24 
https://doi.org/10.47863/OBHJ9798 

*Correspondência – : Sofia Camanho, sofia.camanhof@gmail.com 11  

Sistemas táticos do voleibol 

Vantagens, desvantagens e suas consequências para 

a formação 

 

Sofia Camanho1, Roberto Rocha Costa1,2, Alcides José Scaglia1 
1 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
2 UNIFUNVIC – Centro Universitário Funvic 
 

 
RESUMO: 

No voleibol os sistemas táticos dentro do jogo demonstram ter uma grande influência nos resultados 
das partidas. O presente estudo busca estabelecer as vantagens e desvantagens dos sistemas 4X2 
com infiltração e 5X1 na visão de treinadores para entender o que gera maior benefício para as 
equipes, se há preferência por um determinado sistema e possíveis consequências. A pesquisa 
qualitativa de caráter exploratória com 23 treinadores nacionais e internacionais teve como 
principais resultados a inerência das vantagens e desvantagens dos sistemas táticos 4x2 invertido e 
5x1. Também proporcionou a partir dos resultados, trazer um leque de informações que 
possibilitaram relacionar o uso maciço do sistema 5X1 principalmente com a existência do jogador 
oposto e sua importância na potência do ataque; a relação dos atletas com um só levantador - ditador 
do ritmo - e a formação de atletas ainda realizada de forma tradicional, que resulta na especificação 
precoce dos atletas, dificultando o uso de sistemas que se baseiam na dupla função dos jogadores.  
 
Tactical systems from Volleyball: advantages, disadvantages and consequences for training 
 
ABSTRACT: 
In volleyball the tactical systems within the game show to have a great influence on the results of 
the matches. The present study seeks to establish the advantages and disadvantages of 4X2 systems 
with infiltration and 5X1 in the view of coaches to understand what generates the greatest benefit 
for teams, if there is a preference for a certain system and possible consequences. The qualitative 
research of exploratory character with 23 national and international coaches had as main results the 
inherence of the advantages and disadvantages of the tactical systems 4x2 with infiltration and 5x1. 
It also provided from the results, bringing a range of information that made it possible to relate the 
massive use of the 5X1 system mainly with the existence of the opposite player and its importance 
in the power of the attack; the relationship of athletes with a single lifter - rhythm dictator - and the 
training of athletes still carried out in a traditional way, which results in the early specification of 
athletes, making it difficult to use systems that are based on the dual role of players. 
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Sistemas táticos do voleibol: vantagens, 
desvantagens e suas consequências para a 

formação 
 
Os jogadores no voleibol desde cedo são divididos à 
priori em duas categorias: atacantes e levantadores. 
Os atacantes além de atacar, também realizam 
fundamentos gerais, como defesa, passe e bloqueio 
durante a partida. Já os levantadores são responsáveis 
por organizar e armar a jogada de forma a aliar a 
velocidade com a capacidade tática e mental (Piccolo 
& Toledo, 2014). O levantamento ocorre a partir de 
três variáveis: condição de distribuição; criação das 
oportunidades e efeitos da solução (Ramos et al., 
2004).  Apesar das diferentes funções é de extrema 
importância que todos apresentem resoluções rápidas 
sobre cada situação a enfrentar (Graça & Oliveira, 
1995).   
De forma a potencializar ainda mais as funções dos 
jogadores, são criados sistemas táticos de jogo, que 
podem utilizar maiores ou menores especificações de 
funções por jogador. Um sistema sem especificações 
é chamado de 6X0, um em que ocorrer a 
determinação de dois levantadores de 4X2 ou 4X2 
com infiltração, e o mais conhecido e utilizado entre 
as grandes equipes, o 5X1 com apenas um levantador.  
Com essa evolução tática, baseada em especializar os 
atletas em determinadas funções (ponteiro, oposto, 
líbero, central e levantador) se busca resultados mais 
expressivos (Ramos et al., 2004).  Embora as 
determinações de funções sejam necessárias e que, os 
sistemas se baseiam nelas, é interessante ressaltar que 
o momento em que são introduzidas na formação 
esportiva pode gerar benefícios ou malefícios a longo 
prazo, pois a prática de mais de um esporte e função 
desde cedo facilita ao longo do tempo o aprendizado 
de habilidades motoras específicas da modalidade de 
várias maneiras, pela sua inter-relação (Güllich, 
Cronauer, Diehl, Gard, & Miller, 2020). 

 
 
 
 
 
 

O sistema 4X2 com infiltração é reconhecido por ser 
o primeiro a dar três opções de ataque e no qual se 
inicia a criação de diferentes tipos de levantamentos 
(Hirama, Joaquim, Matos, & Montagner, 2015). 
Apesar da participação de dois levantadores dentro de 
quadra, o que se encontra ao fundo desta (posição 6, 
5 ou 1) após a infiltração para próximo da rede 
(posição entre 2 e 3) realiza a ação do levantamento. 
Dessa forma, o outro levantador enquanto ocupar as 
posições de rede (2, 3 e 4) terá função de atacante. Já 
o 5X1 funciona de forma similar ao 4X2 com 
infiltração, porém só há um levantador dentro de 
quadra, o que efetivamente transforma o segundo 
levantador em um atacante, conhecido como oposto, 
o que gera uma especialização a mais dos jogadores 
(Hirama, et al., 2015). Na figura 1 é apresentada a 
quadra de vôlei com as posições e a representação da 
infiltração pelo Levantador um (L1) e o segundo 
levantador (L2) virando atacante, no 5X1 o L2 se 
torna o oposto que é representado como O.  A partir 
da complexidade dos sistemas e a especialização dos 
jogadores, que buscam um melhor aproveitamento 
deles dentro do jogo, muito dos atletas que praticam 
o desporto são habilidosos, porém não demonstram 
grande interação entre equipe e adversário. Somado a 
isso, apresentam dificuldade na hora de agir com 
criatividade e inteligência nas tomadas de decisão, 
pois não sabem a hora de utilizar sua técnica (Turner 
& Martinek, 1995).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1:  Quadra de vôlei e a infiltração  
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Apesar dos sistemas exigirem ações específicas dos 
atletas, os mesmos dependem da polivalência dos 
praticantes para se ter êxito nas partidas, pois dentro 
de um sistema 4X2 com infiltração se os levantadores 
não tiverem conhecimento integral da ações técnico-
táticas de ataque, 50% da função que devem executar 
nas partidas não é realizada de forma eficiente. 
Assim, a formação de atletas polivalentes a partir de 
uma abordagem ecológica de ensino, facilita o uso de 
mais de um sistema tático dentro do jogo por 
multiplicar as possibilidades do uso de cada jogador. 
Esta é uma formação de atletas que propõem o 
progresso do talento dos atletas em parte, se baseando 
em um ambiente de treino a partir de jogos e 
contextos da prática estruturada ou não estruturada 
(Coutinho, Mesquita, Davids, Fonseca, & Côté, 
2016).  
Simonton (2000) propõe que treinos táticos 
diversificados podem ser vantajosos para a 
diminuição dos efeitos negativos da alta carga de 
treino e o excesso de especialização, promovendo um 
maior desenvolvimento de habilidades. Dessa forma, 
um treinamento diversificado pode aumentar o 
conhecimento do atleta perante mais de uma função, 
o tornando multifacetado. A formação de atletas 
polivalentes então, favorece a possibilidade do uso de 
sistemas que se baseiam em dupla função durante o 
jogo. A pedagogia não linear ainda argumenta que é 
impossível durante seu processo, perante sua 
metodologia complexa de adaptações, identificar 
precocemente um atleta talentoso no sentido de maior 
capacidade (Araújo & Davids, 2011).  
A partir do contexto exposto acima, em que as 
pesquisam apontam para uma formação diversificada 
aliada às possíveis exigências lógicas advindas do 
jogo de voleibol, o estudo busca entender as maiores 
motivações para o uso maciço do sistema 5x1 em 
detrimento do 4x2 com infiltração. Os autores 
consideram dois principais pontos que podem 
justificar o uso maciço, sendo eles, a importância do 
ataque de fundo pelo jogador oposto e a consequência 
de formação de atletas a partir de metodologias 
tradicionais que podem resultar em uma 
especialização precoce, o que tende a dificultar o uso 
de sistemas táticos como o 4x2 com infiltração o qual 
se baseia no uso de atletas multifacetados. Para obter 
resultados que possibilitam o entendimento, é 
questionado aos treinadores acerca das vantagens e 
desvantagens, momento de introdução na formação 
de ambos os sistemas táticos.  
 

Método 
 

Aspectos Éticos  
O projeto foi submetido e apreciado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 
aprovado pelo número do CAAE: 
02184918.7.0000.5404. Todos os participantes da 
pesquisa aceitaram participar após a leitura e 

concordância com todos os termos apresentados no 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Caracterização do Estudo  
No presente estudo buscou-se por uma abordagem 
estritamente qualitativa, de maneira a abarcar um 
processo científico explanatório que prezasse pela 
estruturação dos significados. Estão inseridos nesse 
processo alguns recursos tais como transcrição, 
gestão dos dados, aprofundamento dos dados 
coletados, alerta à fidedignidade dos dados, 
estruturação dos dados, análise de conexões 
verossímeis com o arcabouço teórico e discernimento 
reflexivo quanto aos processos de escrita e 
representação (Sparkes, & Smith, 2014).  
Apresenta-se como um estudo descritivo, em 
conformidade com a definição das características da 
população e do que se pretende investigar, 
padronizando a coleta de dados e ressaltando o 
objetivo principal do projeto de levantar as crenças, 
princípios e atitudes dos participantes, com o cuidado 
dos pesquisadores sobre a atuação prática (Gil, 
2008).  
 
Participantes 
A seleção dos participantes foi intencional: ser 
treinador (a) de voleibol, com passagem na categoria 
adulto durante seus anos de atuação e/ou ainda atuam 
nesta categoria. Participaram da pesquisa 23 
treinadores.   
Todos os treinadores que participaram da pesquisa 
tiveram acesso ao link do questionário. 
Anteriormente ao acesso ao questionário 
propriamente dito, todos tiveram a leitura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo 
Comitê de Ética e após aceitarem todos os termos por 
este estabelecido, tinham acesso a plataforma do 
questionário previamente estruturado pelos 
pesquisadores do estudo.  
A caracterização dos participantes foi abordada na 
primeira parte do questionário com perguntas abertas 
e fechadas.  
Os treinadores têm entre 34 e 60 anos. Como um dos 
propósitos foi abordado quais categorias já 
trabalharam. 100% dos treinadores já trabalharam 
com a categoria adulta; 87% na juvenil e infanto 
juvenil; 65.2% na infantil; 60.9% na mirim; 56.5% no 
pré-mirim e 34.8% na máster. Em relação ao tempo 
de atuação como treinador, 73.9% há mais de 15 anos; 
13% de 10 a 15 anos assim como, 13% de 5 a 10 anos.  
Aos participantes foi questionado o seu grau de 
formação. Foram computados o grau máximo de 
formação para a porcentagem a seguir: 30.4% 
realizaram mestrado e/ou doutorado; 26% fez pós-
graduação/ especialização; 21.7% curso técnico e 
21.7% formação até o ensino superior completo. A 
cerca dos cursos realizados ao longo da carreira, as 
porcentagens apresentadas são uma parcela do total 
da amostra, e um treinador pode ter realizado mais de 
um curso ao longo da carreira. Do curso da CBV 
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86.9% já o fizeram; 26% fizeram cursos de 
federações; 17.4% cursos oferecidos pelos clubes, 
34.7% cursos particulares e 39.1% realizaram cursos 
de extensão durante a graduação. 
 
Procedimentos de recolha 
O questionário foi construído em meio às discussões 
junto com o orientador e co-orientador, o qual já 
atuou como treinador de voleibol, ambos 
participantes do LEPE (Laboratório de Estudos em 
Pedagogia do Esporte da UNICAMP). O mesmo foi 
aplicado anteriormente como piloto, aos treinadores e 
treinadoras do esporte universitário de modo a 
permitir que ajustes necessários fossem realizados. 
Os dados do questionário piloto foram descartados. 
Para abranger o maior número de treinadores e por se 
tratar principalmente de profissionais do alto 
rendimento, se optou pela aplicação do questionário 
através da plataforma do Google.Doc, que possibilita 
seu acesso em diversas localidades, não estando preso 
a entrevista presenciais no meio do calendário 
competitivo das equipes.  
O questionário previamente estruturado foi 
organizado em três partes, sendo elas: 1-
Caracterização dos participantes; 2- Sistemas 
Táticos; 3- Equipe Atual. As questões além de 
respostas objetivas, sobre qual vantagem, 
desvantagem, introdução de sistema tático ao longo 
da formação e equipe atual utilizada, foram propostos 
espaço de justificativa para principalmente 
contextualizar o momento introdutório e a escolha 
por determinado sistema.  
 
Tratamento dos Dados  
Para analisar todo o material obtido a partir da 
aplicação dos questionários, foi utilizado o método de 
análise de conteúdo que para Bardin (2006) é 
aplicável para todas as formas de comunicação, 
podendo ter dois funções: a primeira diz respeito ao 
aumento à tentativa exploratória e à descoberta; a 
segunda função está relacionada às possibilidades de 
justificativas e questões as quais guiaram o estudo de 
forma a confirmar ou obter uma nova informação. 
Assim, a análise de conteúdo pode ser definida como 
um conjunto de técnicas para a análise do conteúdo 
estudado, a fim de permitir a inferência de 
conhecimentos relacionados a esses conteúdos 
(Bardin, 2006). Esta é separada em três partes, sendo 
elas, Pré análise; Descrição analítica; Interpretação 
inferencial. 
Na primeira etapa, foi realizada a que se chama de 
“leitura flutuante”, nesta parte pôr o estudo ter usado 
o Google Docs, o mesmo fornece dados agrupados 
pelas respostas com formação de gráficos e expoentes 
que fornecem um panorama geral dos conteúdos 
obtidos. Após isso, foi realizada uma leitura 
aprofundada de forma individual de cada participante 
da pesquisa e com ligação da caracterização dos 
participantes para o objetivo principal. Neste 
momento, já se notou relações das respostas com o 

objetivo e possibilidades pré-elencadas da pesquisa, 
pois segundo Bardin (2006) é nesta etapa que ocorre 
a determinação dos indicadores para a análise. 
Na segunda etapa da descrição analítica constituiu-se 
o corpus da pesquisa, com a junção do material 
reunido que foi orientado pelo primeiro objetivo da 
pesquisa, ou seja, dentro das respostas foram 
separadas as partes que expressavam exatamente a 
vantagem e a desvantagem, observada pelo treinador. 
Em um segundo momento também foi extraído 
conteúdo que tivesse ligação direta com possíveis 
justificativas para um uso maciço do sistema 5X1. 
Todo o conteúdo adquirido com base nos resultados 
foi dividido em duas grandes categorias: unidades de 
contexto e de significado, que segundo Bardin 
(2006), possibilitam e facilitam a interpretação do 
conteúdo e a realização de inferências. Unidades de 
significado são utilizadas ao longo do estudo para 
direcionar o assunto chave da resposta, dado bruto, 
dos treinadores. Dessa forma, as unidades de contexto 
são as respostas dos treinadores transcritas, mas que 
caso permeiem mais de um assunto, ou seja, mais de 
uma unidade de significado, eram divididas para se 
relacionarem com suas respectivas unidades de 
significado e assim, conseguimos filtrar e organizar 
os resultados para possíveis conclusões ao final do 
estudo. Na transcrição das respostas para as tabelas, 
respeitou-se a gramaticalidade, de modo a garantir a 
conservação dos conteúdos das respostas. 
Na terceira e última etapa foi realizado o tratamento 
dos resultados, cujo para Bardin (2006), é quando 
ocorre o destaque para as informações de maior 
relação com o objetivo da pesquisa e possibilidades 
de respostas que embasem o uso majoritário do 
sistema 5X1. São elas previamente listadas: a 
importância do ataque de fundo pelo jogador oposto 
e a consequência de formação de atletas a partir de 
metodologias tradicionais que podem resultar em 
uma especialização precoce. Tal relação pode ser, 
divergente ou de coincidência, onde são realizadas 
análises reflexivas, mas de grande caráter crítico. Ao 
longo da discussão foram também destacados tópicos 
que junto com os conhecimentos adquiridos na 
revisão bibliográfica possibilitaram uma discussão 
mais aprofundada e que segue uma linha de raciocínio 
que interligue tanto vantagens e desvantagens de 
ambos os sistemas, como a compreensão do que 
embasa o uso maior de um sistema em detrimento do 
outro.  
 

Resultados 
 
Para uma melhor visualização dos resultados, estes 
foram divididos em três partes contendo as 
informações obtidas quantitativas e seguidas das 
qualitativas em forma de quadros. As partes são 
denominadas: sistemas táticos, introdução sistemas 
táticos e sistemas utilizados na equipe atual.  
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Sistemas Táticos  
Assim como demonstrado na segunda parte do 
tratamento de dados, para a análise dos resultados 
obtidos, na parte em que se questionava sobre as 
vantagens e desvantagens dos sistemas táticos, foi 
realizada uma categorização do material coletado e, 
assim apresentar de forma contextualizada cada 
resposta dos participantes. As unidades utilizadas 
(contexto e significado) foram baseadas nos conceitos 
de análise de conteúdo e as subcategorias que 
dividem em temática os resultados, foram baseados 
nos principais fundamentos do voleibol e da 
pedagogia do jogo que a permeia.  
Os resultados são apresentados na tabela 1 acerca das 
vantagens e desvantagens do sistema 4X2 com 
infiltração e na tabela 2 vantagens e desvantagens do 
sistema 5X1. Para uma melhor visualização após a 
categorização quando a resposta do treinador permeia 
mais de uma unidade, esta era dividida e por isso, na 
tabela a soma do número de respostas pode resultar 
em mais de 23 respostas.  
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Tabela 1. Vantagens e Desvantagens 4X2 com infiltração  

 
 
 
 
 
 

4X2 Com Infiltração  
Unidade de 
significado Vantagens Desvantagens 

Ataque 

60.8% das respostas permeiam essa unidade 
“Permanência de 3 atacantes na rede ao longo do 
jogo.” Participante 5 
“Possuir sempre 3 atacantes na rede, aumentando 
desta forma o potencial ofensivo da equipe.” 
Participante 22 
“A possibilidade de ter sempre três atacantes na 
rede.” Participante 17 

26% das respostas permeiam essa unidade 
“A perda da posição do jogador de saída.” 
Participante 20 
“Não ter um atacante do fundo de quadra.” 
Participante 4 
“Perder o jogador de força (oposto).” 
Participante 9 

Levantador 

17.3% das respostas permeiam essa unidade 
“Levantadores poder atacar.” Participante 11 
“Divisão de responsabilidades para os 
levantadores...” Participante 21 
“Formação de uma maior quantidade de 
levantadores.“ Participante 7 

17.3% das respostas permeiam essa unidade 
“O nível de técnico dos levantadores.” 
Participante 2 
“1-Ter dois levantadores do mesmo nível 
técnico para distribuição do jogo, 2- Além de 
levantadores serem ótimos atacantes.” 
Participante 3 
“Ter bons levantadores, sendo bons 
atacantes.” Participante 6 

Formação 
de atleta 

21.7% das respostas permeiam essa unidade 
“Na formação permite um maior espectro de função 
nos jogadores. Acrescenta é melhora a leitura de 
jogo.” Participante 13 
“Primeiro em caráter formativo, possibilita um 
desenvolvimento mais completo dos jogadores que 
realizam mais de uma função. Evita a especialização 
precoce, dando a oportunidade do atleta desenvolver 
diferentes características técnicas que serão 
importantes para seu crescimento. ” Participante 17 
“Retardar especialização, promover versatilidade, 
despertar talentos.” Participante 12  

21.7% das respostas permeiam essa unidade 
“Na formação não olho desvantagem em 
adulto limita a capacidade de ataque.” 
Participante 13 
“A dificuldade de se encontrar atletas em 
condição de exercer as 2 funções (levantador 
e atacante) no alto nível.” Participante 7 
“Dificilmente os jogadores que atuam nas 
duas funções são extremamente qualificados 
nas duas tarefas. Isso pode acarretar uma 
perda na qualidade e potência do ataque, ou 
na precisão do levantamento.” Participante 
17 

Defesa 

21.7% das respostas permeiam essa unidade 
“Provável bloqueio mais alto na base 2 nas 6 
posições” Participante 2 
“Além disso teríamos mais vezes o líbero ocupando a 
posição 6 na recepção.” Participante 16 
“Mais opções em sistema de recepção de saque mais 
opções em sistema ofensivo diferenciação em sistema 
defensivo com mais variações maior equilíbrio entre 
ataque e defesa, na própria equipe.” Participante 21 

 

Diversos 

4.3% das respostas permeiam essa unidade 
“Não conseguimos um nível de efetividade e 
qualidade geral dos jogadores visto a sua 
especialização extremamente precoce de hoje em 
dia.” Participante 16 
“Redução do nível de especialização dos 
levantadores/atacantes.” Participante 22 
“Encontrar 2 jogadores que seja bons atacantes e 
bons levantadores.” Participante 15 

13% das respostas permeiam essa unidade 
“Nos dias de hoje não vejo vantagens nesse 
sistema” Participante 9 
“Não há desvantagens” Participante 21 
“Sai do sistema atual do voleibol 5x1.“ 
Participante 11  
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Tabela 2. Vantagens e desvantagens 5X1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5X1 
Unidade de 
significado Vantagens Desvantagens 

Ataque 
 

39.1% das respostas permeiam essa unidade 
“Ter um oposto como jogador de força para 
pontuar.”Participante 15 
“Permite a presença de um oposto que possa 
ficar o tempo todo liberado e à disposição do 
ataque” Participante 17 
“Ter um atacante referência como oposto.” 
Participante 18  

21.7% das respostas permeiam essa unidade 
“Ter uma rede com dois atacantes.” Participante 3 
“Três passagens com um jogador atacando do 
fundo.” Participante 6 
“As três passagens do levantador na rede você tem 
somente dois atacantes na rede e oposto atacando do 
fundo, isso pode tornar o jogo um pouco mais 
previsível caso o oposto seja um atleta mais lento.” 
Participante 18 

Levantador 

43.47% das respostas permeiam essa unidade 
“Maior controle do jogo quando as decisões 
partem apenas de um levantador.” Participante 
17 
“Entrosamento com somente um levantador, 
mesmo com um levantador baixo você consegue 
manter uma média de altura importante na 
equipe.” Participante 18 
“O comando ofensivo na mão de um jogador 
único.” Participante 14 

21.7% das respostas permeiam essa unidade 
“Dependência de 1 levantador especialista.” 
Participante 2 
“Dependência de um único levantador, geralmente 
de estatura baixa, fragilidade bloqueio.” 
Participante 3 
“A dependência do sistema ofensivo na mão de um só 
jogador e a dificuldade de adaptação dos atacantes 
na troca.” Participante 14 

Formação 
de atleta 

39.1% das respostas permeiam essa unidade 
“Especialização mais aprimorada, adequação 
ao sistema universalmente aceito.” Participante 
12 
“Treino específico para cada posição.” 
Participante 16 
“Especialistas por posição.” Participante 17 

26% das respostas permeiam essa unidade 
“Especialização mais aprimorada, adequação ao 
sistema universalmente aceito.” Participante 12 
“Treino específico para cada posição.” Participante 
16 
“Especialistas por posição.” Participante 17 

Diversos 

4.3% das respostas permeiam essa 
unidade 
“Sistema atual de jogo. Jogo mais rápido e fácil 
entendimento.” Participante 11 

 

39.1% das respostas permeiam essa unidade 
“Na categoria adulta não vejo, mas na base sim...” 
Participante 10 
“No adulto não olho problemas.” Participante 13 
“Não vejo desvantagens no sistema desde que a 
equipe esteja bem ajustada.” Participante 19 
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Introdução dos sistemas táticos  
Na temática da introdução dos sistemas táticos 
durante a formação dos atletas, foi questionado qual 
a melhor idade e/ou categoria e para que justificassem 
suas respostas. Em relação ao 4x2 com infiltração, 
52.1% dos participantes acreditam que deve ocorrer 
na categoria infantil, 30.6% acredita que deva ocorrer 
entre a categoria infantil e juvenil, e 17.3% da 
amostra se encaixa entre não saber exatamente a 
categoria ou idade, ou também responderam não 
saber responder. Em relação ao sistema 5x1 34.7% 
acredita ser na categoria infanto, 26% na categoria 
infantil, 22% acredita entre as categorias infantil/ 
infanto e juvenil, 13% na categoria juvenil e 4.3% não 
sabe.  
Segundo a Federação Paulista de Voleibol (FVB), 
sub13, ou seja, até 13 anos é pré-mirim, sub-14 é 
mirim, sub-15 é infantil, sub-17 é infanto juvenil, sub 
19 juvenil e sub-21 adulto.  
Na tabela três encontram-se as justificativas 
relacionadas às categorias previamente respondidas 
pelos treinadores. Mais uma vez todas as respostas 
foram categorizadas a partir das unidades de 
significados.  
 
Sistema utilizado na equipe atual 
Em relação a equipe atual, 95.6% dos participantes 
responderam que utilizam o sistema 5x1, em 
contrapartida nenhum utiliza o sistema 4x2 com 
infiltração e 4.3% utiliza 4X2.  
Em relação a justificativa do uso do sistema tático da 
equipe atual, as respostas dos entrevistados também 
foram ligadas a unidades de significado que mais foi 
evidenciada. As unidades de significados 
estabelecidas foram: diversos, formação de atletas, 
eficiência do sistema e técnica/tática. 
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Tabela 3. Introdução sistemas táticos  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Introdução ao Sistema Tático  
 4X2 Com Infiltração  5X1  

Técnica e 
tática 

26% permeiam essa unidade 
“As categorias mais novas não têm maturidade 
para ter dois levantadores que entendam o sistema 
e não tem a recepção de saque tão boa para a 
infiltração do levantador. ” Participante 1 
(infantil) 
“O 6x2 é importante na etapa em que os atletas 
estão adiantados em relação ao 4x2 e suas táticas 
já os limitam técnica e taticamente” Participante 
12 (sub15/17) 
“Melhora a capacidade técnica e tática dos 
jogadores” Participante 13 (infanto) 

21.7% permeiam essa unidade 
“Nessa idade os atletas já apresentam qualidades 
técnicas, emocionais e físicas para determinar 
quem será o levantador!!!” Participante 15 
(infantil/infanto) 
“O jovem atleta já tem condições técnicas e 
táticas para assumir o jogo 
sozinho.”  Participante 3 (sub17) 
“Acredito que até a categoria infantil é muito 
importante o maior número possível de atletas 
que executem mais de uma função. Isso permite 
um grande desenvolvimento técnico e emocional 
para o atleta dentro do jogo.” Participante 17 
(infanto-juvenil) 

Posição 

26% permeiam essa unidade  
“Difícil Encontrar atletas com os requisitos duplas 
da Função, em Ataque e em Levantamento” 
Participante 2 (sub17/19) 
“O sistema permite de identificar talento como um 
levantador ou um atacante e assim diminuir o 
risco na deteção. “Participante 14 (até sub16) 
“Período generalista, onde os jovens deveriam 
aprender e jogar em todas as posições do jogo.“ 
Participante 20 (até sub15) 
“A partir do juvenil, o atleta já começa a ter um 
foco maior em uma posição específica.” 
Participante 18 (até infanto) 

13% permeiam essa unidade 
“Porque já se inicia a definição de posição por 
parte do técnico e do atleta.” Participante 
4(infantil) 
“Porque o atleta juvenil já está mais maduro e 
pronto para definir na sua posição dentro da 
quadra.” Participante 18 (infanto) 
“Os atletas já comecem a definir suas posições 
de acordo com o potencial física e habilidades.” 
Participante 19 (infantil) 

Formação 
de atleta 

34.7% permeiam essa unidade  
“Penso que é uma oportunidade de buscar uma 
transição dos sistemas 4x2 para 5x1.” 
Participante 5 (sub17) 
“Porque quanto mais atletas tiverem a 
oportunidade de vivenciar esse sistema de jogo na 
base, mais polivalentes eles se tornam, 
principalmente os que tiverem a condição de jogar 
levantando e atacando.”  Participante 18 (até 
infanto) 
“Em minha opinião até 14 anos não se poderia 
especializar as funções. Todos atletas devem ser 
preparados para executar todos os fundamentos. 
Após os 14 anos, as crianças têm um pouco mais 
de condições de sofrer a pressão que sofre um 
levantador e se pode começar a especializar a 
função.” Participante 21 (após 14 anos) 

65.2% permeiam essa unidade 
“Antes destas devemos trabalhar com sistemas 
mais simples, permitindo que um maior número 
de jogadores desempenhe a função” 
Participante 2 (sub17/19) 
“Mesma ideia do início do 4x2 simples para o 
infiltrado. Buscando transições preservando 
características múltiplas em alguns 
atletas.”.  Participante 5 (sub19) 
“Os atletas devem passar pelo amadurecimento 
fazendo funções variadas durante os 
treinamentos e o jogo. Depois desta vivência e 
esta idade já podem ser submetidos a funções 
mais específicas e conduzir o jogo.” Participante 
21(após 18) 

 

Diversos  

13% permeiam essa unidade  
“Não sou formado em educação física” 
Participante 9 (não sei) 
“O voleibol masculino ja vem com uma 
capacidade física avantajada... E o feminino está 
um pouco atrás fisicamente...” Participante 10 
(fem infantil) 
“Não sei.” Participante 23 (não sei) 

4,3% permeiam essa unidade 
“Maturação já define quem pode jogar como 
atacante e como levantador.” Participante 7 
(infanto juvenil) 
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Tabela 4. Equipe atual e sistema utilizado  
 

 
 
 

Equipe Atual e Sistema Atualizado 
Unidade de 
significado 

4x2 Com 
Infiltração  5X1  

Técnica e 
tática  

“E o grau máximo da evolução tática.” Participante 12 (última equipe 
5x1) 
“Qualidade dos jogadores.”  Participante 6 (5x1) 
“Posso ter especialistas em cada função para tentar praticar o melhor jogo 
possível. ” Participante 17 (5x1) 
“O sistema é utilizado de acordo com o potencial individual e as projeções 
táticas tanto defensiva como ofensivamente.” Participante 19 (5x1) 
“O sistema ajuda a montar uma parte tática com maior número de 
variações” Participante 4 (5x1) 

Posição  

“Mais eficiente” Participante 9 (5x1) 
“É o sistema mais adequado para uma equipe de alto rendimento.” 
Participante 18 (5x1) 
“Es el mais eficiente.” Participante 23 (5x1) 

Formação 
de atleta 

 “Na equipe adulta o sistema é utilizado porque as atletas no Brasil não 
estão preparadas para utilizar o sistema 4x2 com infiltração. Ou seja, 
temos atletas levantadora para as equipes adultas, preparas somente para 
levantar e não para atacar.” Participante 21 (5x1) 
“São atletas altamente especializados em suas funções.” Participante 22 
(5x1) 
“A qualificação da equipe e dos jogadores.” Participante 2 (5x1) 
“Dificuldade de ter levantadores e de reunir na mesma pessoa 
características de levantador e atacante.” Participante 3 (5x1) 

Diversos  

“A regra.“ 
Participante 
1(4x2) 

“Equipe é contratada para jogar nesse sistema.” Participante 7 (5x1) 
“Pois é uma equipe de alto rendimento.” Participante 10 (5x1) 
“Sistema utilizado no adulto e no mundo profissionalmente.” Participante 
11 (5x1) 
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Discussão 
 
Para iniciar a discussão cabe ressaltar, ou mesmo 
reafirmar, que o estudo foi aplicado em treinadores 
que tenham tido passagem ou estejam atuando com a 
categoria adulta, justamente para que na discussão 
seja factível buscar entender o uso maciço do 5X1 em 
detrimento de outros sistemas táticos. De início, é 
necessário compreender que os jogadores são 
divididos, inicialmente, em duas categorias: 
levantadores e atacantes. Suas funções são, 
respectivamente, de organizar e armar as jogadas de 
forma a integrar velocidade, criatividade e técnica 
durante a partida. Todos os jogadores devem 
apresentar resoluções rápidas sobre cada situação a 
enfrentar, de modo que haja maior chance de 
realização de ponto (Graça & Oliveira, 1995). 
As especificações de posições são decorrências de 
evoluções táticas para resultados mais expressivos 
(Ramos, et al., 2004). Estas aparecem nos estudos 
como uma vantagem no sistema 5X1, entretanto são 
também pontuadas como uma desvantagem em 
ambos os sistemas, isso porque, na maior parte da 
visão dos treinadores, a vantagem do 5X1 em relação 
a especificação se dá justamente pelo ponto abordado 
por Ramos et al. (2004), em que os atletas tendo suas 
posições bem determinadas e, por consequência, suas 
funções possibilitam o desenvolvimento destas e os 
resultados nas partidas se tornam mais expressivos. 
Essa consideração pode ser evidenciada pelas 
respostas dos participantes 15, 17 e 18 pela 
determinação do atacante oposto, vide tabela 2. Ainda 
de forma a fortalecer o conceito de determinação de 
função ser positivo, na unidade de significado 
levantador, os participantes destacaram a importância 
de um jogador especialista no levantamento, 
conforme citações a seguir: “Um levantador 
especialista que comanda o sistema de ataque.” 
(Participante 2); “Ter a responsabilidade da 
distribuição do jogo em um único levantador. 
(Participante 3). 
 Entretanto, segundo os participantes, a desvantagem 
acerca da especificação se relaciona com o sistema 
4X2 com infiltração pela ausência da especialização 
dos atletas na função dos atacantes, levantadores e 
com a dificuldade de ter polivalência a partir de uma 
especialização precoce, de acordo com as citações a 
seguir: “Redução do nível de especialização dos 
levantadores/atacantes.” (Participante 22); “Não 
conseguimos um nível de efetividade e qualidade 
geral dos jogadores visto a sua especialização 
extremamente precoce de hoje em dia.” (Participante 
16). Em relação a desvantagem do 5X1, verificou-se 
de forma ainda mais evidenciada a especificação de 
função realizada de forma precoce. Tal condição pode 
ser uma decorrência propriamente do sistema 
utilizado, como o participante evidencia: “Na 
formação não propicia aos atletas vivenciar várias 
posições.” (Participante 7), do calendário de 

competições (Silva, Fernandes, & Celani, 2001) e da 
metodologia de treino tradicional. 
A exemplo de uma metodologia tradicional, temos a 
prática deliberada (Ericsson, Krampe, & Tesch-
Römer, 1993) que utiliza de ambientes estruturados e 
treinamento intensivo, sendo considerada o pilar da 
especialização precoce (Ford & Williams, 2017).  O 
fato da especialização ocorrer mais cedo pode 
interferir no rendimento do atleta a longo prazo, haja 
vista que a variedade esportiva durante a formação 
tem grande influência nas capacidades físicas e 
cognitivas que, quando comparadas, em atletas que 
não tiveram uma diversificação, apresentam um nível 
maior (Baker, 2003). A especialização precoce 
carrega um alto risco de burnout, prejuízo na 
identificação de talentos tardios, desistência, além de 
reduzir o prazer da prática nos atletas (Davids, 
Güllich, Shuttleworth, & Araújo, 2017) e que Fransen 
et al. (2012), ainda enfatizam que a partir de estudos, 
atletas entre 10 e 12 anos que não passaram pela 
especialização precoce, tiveram maior performance 
de habilidades motoras e coordenações em testes em 
comparação de atletas que passaram por 
especialização. Ainda assim, é importante ressaltar 
que a segunda maior vantagem apresentada pelos 
treinadores, principalmente em relação a unidade de 
significado formação de atletas, no 4X2 com 
infiltração é a variabilidade de posições, devido ao 
sistema integrar a função de atacante e de levantador 
no mesmo atleta. Somado a isso, verifica-se que uma 
especialização tardia facilita o desenvolvimento do 
jovem até o alto rendimento em muitos atletas 
(Davids et al., 2017). 
Os resultados apontados pelos treinadores 
evidenciam, a partir da unidade de significado ataque, 
que uma das maiores vantagens do sistema 5X1 é 
justamente a maior desvantagem do 4X2 com 
infiltração, sendo ela, a falta do oposto. Este é 
responsável pela ofensividade do ataque, como 
corrobora César e Mesquita (2006) e por minimizar a 
deficiência no ataque quando se está com uma rede 
de dois atacantes, segundo Maciel et al. (2010). O 
participante 19º colabora para esta relação com sua 
observação: “A falta de um atacante de força como o 
oposto para decidir nos momentos difíceis e o 
levantador especialista em quadra.”, em relação a 
desvantagem do sistema 4X2 com infiltração.  
 Dessa forma, é possível confirmar a relação do uso 
predominante do 5X1 com o oposto ser uma das 
maiores influências para a escolha do sistema tático 
das equipes atualmente, pois o ataque é o fundamento 
que mais influência na pontuação do jogo e nos 
resultados finais das partidas (Costa, Afonso, 
Barbosa, Coutinho, & Mesquita, 2014; Maciel, et al., 
2010). Este fator se relaciona com o maior número de 
atacantes disponíveis para participar das jogadas 
(Silva, Sattler, Lacerda, & João, 2016) e que segundo 
Costa, et al., (2014) ressalta a importância dos 
atacantes de fundo. De acordo com a Confederação 
Brasileira de Voleibol, CBV, na temporada de 
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2014/2015, a posição do oposto foi responsável por 
37% dos ataques realizados da posição um e dois 
(CBV, 2015), sendo a posição um estabelecida ao 
fundo da quadra.  
A unidade de significado levantador também 
apareceu tanto como uma vantagem, como uma 
desvantagem em ambos os sistemas táticos. No 
sistema 4X2 com infiltração, em relação a vantagem, 
a unidade de contexto mais evidenciada foi a 
possibilidade de os levantadores também atacarem e 
sua divisão de responsabilidade. O levantador é a 
posição que interage tanto com as ações de sua equipe 
como a do adversário, por meio de sua organização 
ofensiva, o que expressa sua tamanha relevância para 
a dinâmica do jogo (Fagundes & Ribas, 2017). Em 
contrapartida, a maior vantagem apresentada no 
sistema 5X1 é justamente a presença de um único 
levantador, pois é possível criar um maior 
sincronismo ofensivo entre eles e os atacantes, como 
corrobora Milistetd, Mesquita, Nascimento, e Souza 
Sobrinho (2009).  
Como desvantagem, a unidade de significado 
levantador, no 4x2 com infiltração se refere a 
diminuição da qualidade técnica do jogador, por este 
desempenhar mais de uma função, diminuindo sua 
especialização. Apesar de neste momento o 
treinamento especializado ser necessário, é 
indispensável que isto ocorra de forma a instigar o 
jogador a compreender suas ações com base no 
porquê de suas escolhas, a partir da lógica interna do 
jogo (Fagundes & Ribas, 2017), estimulando uma 
formação que possibilite os jogadores a se tornarem 
inteligentes, criativos e de alta capacidade de tomada 
de decisão e de adaptação às situações do jogo 
(Queiroga, Matias, Mesquita, & Greco, 2010). 
Davids et al., (2017) pontuaram que a evolução do 
indivíduo em relação às tomadas de decisão e 
performance técnica, provém da variação do 
ambiente de jogo e suas regras.  Jogo deliberado 
(Côté, 1999) assim como a pedagogia não linear 
(Chow, 2013) são metodologias não tradicionais 
baseadas em ampla experiência esportiva durante a 
formação.  
 O sistema 5X1 apresenta como desvantagem 
também a presença de um único levantador, tendo 
assim uma contradição, pois apesar de aumentar o 
sincronismo da equipe no ataque, deixa a 
ofensividade da equipe na dependência de um único 
jogador. Tal desvantagem contribui para a discussão 
de que há a possibilidade de uma unidade de 
significado coadjuvar de forma positiva e negativa, 
principalmente quando se refere ao levantador, que 
representa ser líder da equipe, gestor da equipe, 
estrategista, contra comunicador, além de visão de 
jogo e elevada capacidade técnica (Queiroga et al., 
2010) tendo assim um papel de grande relevância 
dentro do jogo.  
Como é possível observar na tabela 2 de vantagens e 
desvantagens, a unidade de significado formação de 
atleta aparece em todas e em ambos os sistemas. À 

vista disso, é possível relacionar que os sistemas 
utilizados nas equipes têm relação direta com a 
formação dos atletas que as constituem, carregando 
benefícios e malefícios que interferem no 
aproveitamento dos sistemas. Acerca das vantagens 
do sistema 4x2 com infiltração em relação à formação 
de atleta, a maior parte dos treinadores pontuou que 
na formação, isto é, antes da categoria adulta, o uso 
do 4x2 aumenta a versatilidade dos atletas. Neste 
momento, é interessante destacar que a versatilidade 
de movimentos e ações técnico-táticas durante a 
formação favorecem o desempenho a longo prazo dos 
atletas, por aumentar as oportunidades de ajustes de 
intenções e ações perceptuais motoras, uma vez que 
respondem a diferentes estímulos, os tornando mais 
adaptáveis (Güllich, Cronauer, Diehl, Gard, & Miller, 
2020).  
 Em relação a desvantagem apresentada no 4x2 com 
infiltração em relação à formação de atleta, foi 
salientado que no adulto a especialização não 
contribui para que os atletas sejam efetivos em duas 
ou mais funções. Contrapondo a isso, também houve 
respostas acerca de não haver desvantagem durante a 
formação, uma vez que, uma experiência variada 
aumenta a possibilidade de o atleta aprender de 
maneira funcional outros formatos de jogo, como, por 
exemplo, outros sistemas táticos e posições (Güllich, 
Cronauer, & Diehl, 2020). 
A associação das vantagens do sistema 5x1 com a 
unidade de significado formação de atleta se baseia 
no benefício da especialização de posições por 
jogador. Contudo, as desvantagens também se 
relacionaram com a especialização, mas neste 
momento no sentido da forma precoce que é abordada 
durante a metodologia tradicional de treinamento. 
Côté et al. (2001) mencionam que uma especialização 
tardia aumenta o desenvolvimento perceptual motor 
de habilidades específicas, após o trabalho 
diversificado durante a formação. Agregado a isso, a 
formação diversificada também se justifica pela 
interdependência das ações dentro de uma 
modalidade e entre modalidades. Dessa forma, apesar 
do levantador e o atacante executarem como ação 
principal uma técnica diferente, estas são 
interdependentes e de influência mútua. Essa 
interdependência é natural e quando trabalhada a 
partir de atividades diversificadas durante a infância, 
resultam em um entendimento complexo do ambiente 
do jogo, proporcionando um desenvolvimento e 
comprometimento a longo prazo dentro da prática 
esportiva (Côté, Erickson, & Abernethy, 2007).  
Como já dito acima, sistemas táticos existem para 
usufruir o melhor de cada atleta e buscar os melhores 
talentos para ocupar as posições específicas. Araújo e 
Davids (2011) classificam atleta talentos como aquele 
que possui um relacionamento excepcional com o 
ambiente de jogo do alto rendimento, após anos de 
prática. Além disso, para um bom aproveitamento dos 
sistemas táticos, os atletas devem possuir inteligência 
tática para encontrar a melhor solução para problemas 
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individuais e da equipe durante a partida (Memmert, 
2017). Ao trabalhar estes tipos de situações no treino, 
a pedagogia não linear propõe o uso de jogos com 
número inferior do jogo formal (≥4 contra 4), pois 
proporciona oportunidade de os atletas explorarem e 
adquirem tomadas de decisão para resolver 
problemas do jogo e desenvolverem movimentos 
específicos individuais para a execução (Chow, 
2013). 
Quando questionados sobre a categoria de introdução 
do sistema tático, em relação ao 4X2 com infiltração 
as categorias infantil/infanto foram as mais sugeridas, 
principalmente por possibilitarem uma vivência dos 
atletas em diversas posições e sua possível formação 
multifacetada. Em contrapartida, a introdução do 5X1 
também foi proposta a ser introduzida até a categoria 
infanto/juvenil. Dessa maneira, foi possível observar 
que ambos os sistemas são sugeridos nas mesmas 
categorias e que não há uma categoria específica, mas 
sim escolhas pautadas a partir das metodologias 
utilizadas na equipe e quais consequências se 
esperam desse tipo de formação.  
 

Conclusão 
De acordo com as discussões realizadas a partir dos 
resultados estabelecidos pelo estudo, e bem como em 
respeito à sua limitação, é possível tecer algumas 
considerações.  Há existência de vantagens e 
desvantagens é inerente a ambos os sistemas táticos e 
o aproveitamento destes se relaciona principalmente 
à individualidade de cada equipe, sendo assim, a 
escolha de um sistema deve considerar a 
disponibilidade de jogadores e suas características 
pessoais.  
O uso maciço do 5X1 está de acordo com ambas as 
possibilidades de respostas levantadas pelos autores. 
Dessa forma, o uso demasiado deste sistema tático 
relaciona-se primeiramente com as vantagens da 
presença do atacante oposto, que possui um papel de 
grande importância nos ataques do fundo diminuindo 
a deficiência criada com a rede de dois atacantes e se 
tornando responsável pelo ataque nos momentos 
decisivos do jogo. Também confere que a formação 
dos atletas embasada no treinamento tradicional e 
muitas vezes resultando em uma especialização 
precoce, o que propende a uma inibição de um 
desenvolvimento técnico-tático diversificado, tendo 
uma tendência a formar atletas bons tecnicamente, 
mas com a limitação da posição que ocupa. Este 
cenário justifica uma maior dificuldade da 
implementação de um sistema como o 4x2 com 
infiltração não só durante a formação dentro do 
voleibol, mas principalmente na categoria adulta. 
As implicações para práticas advindas dos resultados 
e discussões desse artigo podem apontar para o fato 
de que as metodologias como pedagogia não linear, 
TGFU e jogo deliberado (deliberate play), por 
fomentarem a prática diversificada e contextualizada 
durante toda a formação, podem desenvolver atletas 
capazes de usufruir da possibilidade de mais de um 

sistema tático e potencializá-los a partir da sua 
polivalência. Dessa forma, o estudo proporciona 
discutir que inovações nos sistemas táticos das 
equipes estão imbricadas à formação de atletas 
polivalentes. 
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ABSTRACT: 
Officiating is a challenging role within sports that requires many psychological skills as well as 
emotional intelligence, the ability to recognize and moderate personal emotions and the emotions 
of others, while simultaneously processing the information to make an informed decision about the 
present situation. Although many studies have investigated these characteristics within athletes and 
coaches to improve sports performance, officials overseeing these competitive environments have 
been largely ignored. Therefore, the purpose of this study was to investigate the psychological skills 
and emotional intelligence of national and international taekwondo referees. Participants were 10 
international and 10 national referees who completed four measures of psychological skills and 
emotional intelligence. National referees scored significantly higher on emotional intelligence and 
most psychological skills. This was surprising, suggesting either national referees feel more 
emotionally and psychologically competent perhaps from more regular practice and/or international 
referees are more self-aware of their limitations and less likely to score themselves highly on a self-
report measure. Future research should consider comparison of referees across genders, nationality, 
levels, sport, and other demographics.   
 

Uma Comparação da Inteligência Emocional e Habilidades Psicológicas dos Árbitros 
Nacionais e Internacionais de Taekwondo 

RESUMO: 

Arbitrar é um papel desafiador dentro do desporto que requer muitas habilidades psicológicas, bem 
como inteligência emocional, a capacidade de reconhecer e moderar emoções pessoais e as emoções 
dos outros, ao mesmo tempo em que processa informações para tomar uma decisão informada sobre 
a situação atual. Embora muitos estudos tenham investigado essas características dentro de atletas 
e treinadores, com o propósito de melhorar o desempenho desportivo, os árbitros que supervisionam 
esses ambientes competitivos têm sido largamente ignorados. Por isso, o objetivo deste estudo foi 
investigar as habilidades psicológicas e a inteligência emocional dos árbitros nacionais e 
internacionais de taekwondo. Participaram 10 árbitros internacionais e 10 nacionais que 
completaram quatro medidas de habilidades psicológicas e inteligência emocional. Os árbitros 
nacionais pontuaram significativamente mais em inteligência emocional e na maioria das 
habilidades psicológicas. Isso foi surpreendente, sugerindo que os árbitros nacionais se sentem mais 
competentes emocionalmente e psicologicamente, talvez a partir de práticas mais regulares e/ou os 
árbitros internacionais são mais autoconscientes das suas limitações e menos propensos a pontuar-
se de forma elevada numa medida de auto-avaliação. Pesquisas futuras devem considerar a 
comparação de árbitros entre gêneros, nacionalidade, níveis, desportos e outras demografias.
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A Comparison of the Emotional Intelligence and 
Psychological Skills of National and International 

Taekwondo Referees 
 
Optimal judgment in sports is the result of complex 
interactions between physiological, anthropometric, 
and psychological factors. Officials, umpires, 
referees, and others who oversee the rules and 
function of a sporting contest (henceforth referred to 
as referees in this article) must master six areas to be 
considered successful. These include game 
knowledge, strategic skills, decision-making skills, 
psychological skills, communication/control, and 
physical fitness (Guillen, 2006; Guillén & Jiménez, 
2007; MacMahon et al., 2007; Villalobos et al., 
2002).  
Although each area is an important for a referee to 
master, psychological skills may be a very important, 
yet often overlooked area for training, as referees 
often experience pressure from the players, coaching 
staff, spectators, and perhaps even other referees 
(Lane et al., 2006). These psychological skills may 
also be required during situations when the referee is 
required to do several things simultaneously, 
including evaluating and judging the actions taken 
during the sporting content, making quick decisions, 
managing competition, paying attention to various 
aspects of the game, maintaining order, and resolving 
disputes that arise (Guillén & Feltz, 2012). These 
factors create environments where a referee faces 
pressure from many stakeholders to get decisions 
right; unfortunately, this does not always happen, and 
mistakes occur. Therefore, referees must possess the 
skills to effectively demonstrate emotional and 
psychological self-management, especially in 
adverse situations (Macra-Oşorhean et al., 2012).  
Emotional intelligence (EI) can be considered the 
ability to recognize and moderate personal emotions 
and the emotions of others, while simultaneously 
processing the information to make an informed 
decision about the present situation (Mayer & 
Solovey, 1993; Salovey & Mayer, 1990). It is a trait 
and ability that is an essential component of many 
occupations that require helping and communicating 
with others (Volberding et al., 2015), and can be 
under both conscious and unconscious control 
(Konrath et al., 2011). Individuals with lower levels 
of EI may be unable to moderate others’ emotions, 
allow others’ emotions to influence their own 
thoughts and feelings, and ultimately experience 
higher mental health stress and long-term 
consequences (e.g., depression and anxiety). 
Conversely, individuals who have higher levels of EI 
tend to have higher levels of self-efficacy and a belief 
that specific outcomes can be achieved (Gurol, 
Ozercan, & Yalcin, 2010).   
Refereeing mistakes have been found to lead to a loss 
of self-confidence, higher levels of anxiety, and 
increased overall stress. Yet, psychological skills 
training has been found to buffer the consequences of 

mistakes, which may enable referees to mediate the 
negative effects of poor decision-making. (Crust & 
Azadi, 2010; Crust & Clough, 2005). Studies have 
shown that a referee with higher EI tends to 
experience less psychological fatigue (Alam et al., 
2012). If a referee does not control his or her emotions 
well, it causes an inability to focus on assigned duties 
and effective decision making. Emotional 
intelligence, meanwhile, plays an important role in 
influencing the referee’s performance. Referees with 
higher levels of EI can perform their roles and 
responsibilities more effectively, maintain better 
control of their emotions, and feel more confident. 
Conversely, those with less EI are more likely to feel 
anxious, do not focus on their own abilities, and have 
difficulty concentrating on the task at hand. In their 
summation of a decade of EI research in sport, 
Magnum, Waller, Campbell, and Schempp (2019) 
reported that 37 of the 44 studies investigated, EI had 
a positive impact on sports-related variables. These 
included psychological skills such as anxiety 
reduction, self-confidence, and mental toughness, as 
well as the potential for injury reduction.  
Interestingly, Magnum and colleagues (2019) 
reported no research that investigated EI within the 
officiating profession. To our knowledge, there is no 
research investigating the relationship between a 
referee’s task effectiveness and their EI, and 
measurement of psychological skills of referees also 
remain sparse. Based on studies investigating athletes 
and coaches, it would be logical to surmise that higher 
levels of EI in referees would lead to greater success. 
For example, athletes with higher emotional 
intelligence have higher levels of performance in 
sports teams, such as cricket (Crombieet al., 2009), 
hockey (Perlini & Halverson, 2006), and baseball 
(Zizzi et al., 2003). Others (e.g., Barlow & Banks, 
2014; Hemmatinezhad et al., 2012; Laborde et al., 
2015; Nicholls et al., 2012) have reported a positive 
and significant relationship between emotional 
intelligence and athletic performance.  
Psychological skills and mindfulness have been 
reported as one of the most important features of 
optimal judgment, which in turn affects athletic 
performance. Mindfulness modulates feelings 
without judgment, increases awareness of mental and 
physical emotions, and clearly helps to see and accept 
physical emotions and phenomena as they occur 
(Brown & Ryan, 2003; Garlandet al., 2013). 
Awareness of the present moment also helps athletes 
understand and manage arousal levels (Bernier et al., 
2009) and thus improves athletic performance. The 
importance of mindfulness and strong psychological 
skills could also be of importance to sports officials 
(MacMahon et al., 2014), who also play a key role in 
all sports competitions. Hence, the need for 
understanding the psychological skills, and especially 
EI, of those officiating sporting events is an important 
area of research.  
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Literature indicates that increased exposure to 
situations requiring EI leads to improved attitude and 
skills that are necessary to be successful (Konrath et 
al., 2011). However, little is known about whether or 
how referees are trained and prepared for the many 
roles and responsibilities that require high levels of 
EI. Volberding and colleagues (2015) reported that 
within sport and kinesiology-based education, 
students did not differ on levels of EI regardless of 
the number of experiential opportunities they had 
during their program or what kinesiology major they 
were enrolled in . They concluded that students 
within sports and kinesiology lack the levels of EI 
needed to be successful in their chosen profession. 
Therefore, the same might be true of those becoming 
referees; it is unclear whether the EI of referees might 
differ by officiating experience, level, or other 
factors. Understanding the EI and psychological 
skills of referees by level would assist programmers 
and trainers of referees to develop new training 
opportunities that build EI and psychological skills. 
Therefore, the purpose of this study was to compare 
the EI levels and psychological skills of national and 
international taekwondo referees. 
 

Method 
Participants 
Participants comprised of 20 male taekwondo 
referees who completed a series of instruments 
evaluating EI. All participants worked for the Senior 
Taekwondo Premier League held in Iran during the 
2019-2020 season prior to suspension of the sport due 
to the COVID-19 pandemic. National level referees 
(n = 10) ranged between 35-38 years old (M = 37; SD 
= 1.2) and each possessed at least 10 years of 
officiating experience. International level referees 
ranged between 40-49 years old (M = 45.4; SD = 3.4) 
and had at minimum 15 years of officiating 
experience. 
 
Instruments 
Four instruments were included as part of data 
collection: Emotional Intelligence Questionnaire in 
Sports (EIQS), Sports Success Scale (SSS), Sport 
Mental Toughness Questionnaire (SMTQ), and 
Mindfulness Inventory for Sports (MIS). These 
instruments were selected because of their 
applicability to the study purpose, demonstrated 
psychometric properties in other studies, and their 
availability in the Farsi language. Ideally, factorial 
validity and invariance testing should occur each time 
a measure is used. However, a small sample size and 
the one-time data collection opportunity of one group 
of male officials limited what reliability and validity 
assessments could be conducted. Therefore, only 
internal consistency was analyzed for the present 
study, which should be considered a limitation when 
evaluating the study’s findings. 

Emotional Intelligence Questionnaire in 
Sports (EIQS). Developed by Lane et al. (2009), the 

EIQS is a self-assessment scale questionnaire 
consisting of 33 items and six factors that shows the 
individual's desire and persistence to continue 
participating in sports activities. The six factors of 
this questionnaire include: evaluating other people's 
feelings (seven items), evaluating one’s feelings (five 
items), self-regulation (five items), social skills (five 
items), using emotions (seven items), and optimism 
(four items). Items are presented in the form of 
declarative sentences and questions, and each is 
answered on a five-point Likert scale, from 
completely disagree (1) to completely agree (5). Lane 
et al. (2009) provided a comprehensive overview of 
the questionnaire’s development, using two studies to 
present its content validity and confirmatory factor 
analysis (CFA) of the subscales. In addition, Eydi and 
colleagues (2013) provided evidence of its factor 
analysis and reliability in a translated version for 
those who speak Farsi. In the present study, CFA was 
not calculated due to small sample sizes; however, 
Chronbach’s alpha coefficients ranged between .75-
.87 across subscales and was .80 overall.  

Sports Success Scale (SSS). The SSS was 
designed and standardized by Mousavi and 
VaezMousavi (2015) in Farsi. It consists of 29 
questions that assess the components of mental 
performance, attention, technique, sensitivity to error, 
commitment, and progress. This scale is based on a 
6-point Likert scale from completely disagree (1) to 
completely agree (6). Scale reliability has been 
demonstrated to range between .88-.89 for subscales 
and .89 overall. Content validity was confirmed by 
physical education experts, and instrumental validity 
also confirmed the existence of these six factors 
(Mousavi & VaesMousavi, 2015).  In the present 
study, internal consistency was measured using 
Chronbach’s alpha, and coefficients ranged between 
.88-.89 across subscales and was .89 overall. Intra-
class correlation coefficients (ICC) were not 
evaluated, as data collection occurred during one 
timepoint. However, Mousavi and VaesMousavi 
(2015) presented ICCs between .88 and .90 for all 
subscales in the measure among an Iranian 
population.  

Sport Mental Toughness Questionnaire 
(SMTQ). Designed by Sheard and colleagues (2009), 
the SMTQ measures mental toughness with three 
subscales of confidence, constancy, and control 
(Sheard, 2012). The questionnaire has 14 questions, 6 
of which are the related to confidence subscale, 4 to 
the constancy subscale, and 4 as a control subscale. 
Each question has four answer options, from 
completely incorrect to completely correct. 
Therefore, scores range between 6-24 on the 
confidence subscale, 4-16 on the constancy and 
control subscales, and 14-56 on the total 
questionnaire. The validity and reliability of this 
questionnaire was reported by Sheard et al. (2009), 
who reported adequate reliability, divergent validity, 
and discriminative power using a large sample of 
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male and female athletes across 25 sports and at 
different athletic levels. Cronbach's alpha coefficient 
of confidence, constancy, and control subscales was 
reported to be .80, .74, and .71, respectively. In the 
present study, Chronbach’s alpha coefficients ranged 
between .72-.87 across subscales and was .76 overall. 
It is worth noting that SMTQ is the only valid and 
reliable tool in the field of mental toughness that 
involves controlling emotions and negative energy. 
These components have been identified in the 
research literature of mental toughness as valuable 
features of tough athletes (Golby, Sheard, & Van 
Wersch, 2007; Jones, Hanton, & Connaughton, 
2007).  

Mindfulness Inventory for Sports (MIS). 
The MIS (Thienot et al., 2014) is comprised of 15 
questions and uses three factors of awareness (five 
questions), non-judgment (five questions), and 
recovery (five questions) to assess an individual’s 
mindfulness. The sum of these three dimensions 
determines the overall score of sport mindfulness. 
Each question is based on a 6-point Likert scale, from 
not at all (1) to always (6). Therefore, scores range 
between 15-60. Thienot et al. (2014) provided the 
psychometric properties of the instrument’s 
development, which have been tested and found 
similar in Turkish (Tingaz, 2019). Hemayat and 
colleagues (2017) also demonstrated evidence of the 
instrument’s reliability and validity in a version of the 
tool using Farsi, reporting a CFA of .90, Comparative 
Fit Indices of .94, and Chronbach’s alpha ranging 
from .79-.86. In the present study, Chronbach’s alpha 
coefficients ranged between .79-.86 across subscales 
and was .83 overall. 
 
Procedures 
Prior to data collection, university ethical approval 
was acquired. Participants were recruited from a pool 
of 20 national and 15 international referees who 
volunteered to participate. At the time of data 
collection, all potential participants were part of an 
officiating group that oversaw Iran’s junior and adult 
national taekwondo leagues. Ten of each group were 
randomly selected to complete the surveys 
anonymously in a controlled environment. 
Participants were informed of the anonymity of their 
responses and that the data were used for research 
purposes only.  
 
Statistical Analysis 
Descriptive statistics were used to describe central 
and dispersion indices and plot tables. Kolmogrov-
Smirnov and Levine tests were used to evaluate how 
the data were distributed and to evaluate homogeneity 
of the variances. Independent t-tests were used to 
compare the differences between the two groups. All 
operations and statistical analyses were calculated 
using SPSS 22 software. Significance was set at p ≤ 
.05. 
 

Results 
 
Comparisons were made between national and 
international referees across four different measures, 
and results are presented in Table 1. The Emotional 
Intelligence Questionnaire in Sports (EIQS) total 
score was significantly different, where national 
referees scored more highly than their international 
counterparts. Self-regulation was the only subscale 
not significantly different, yet national referees 
scored significantly higher for “Evaluating Other’s 
Emotions”, “Evaluating Ones’ Emotions”, “Use of 
Emotions”, and “Optimism”. Conversely, 
international referees scored significantly higher on 
“Self-regulation” and “Social Skills”. 
The Sports Success Scale (SSS) also yielded mixed 
results. There were no significant differences 
between groups overall. However, national referees 
scored significantly higher on the “Technique” and 
“Progress” subscales, whereas international referees 
scored significantly higher on the “Mental 
Performance” and “Commitment” subscales.   
There were no significant differences between groups 
on the Sport Mental Toughness Questionnaire 
(SMTQ) by subscale or total score. Similarly, three of 
the four subscales of the Mindfulness Inventory for 
Sports (MIS) were non-significant; national referees 
scored significantly higher on the “Action Based on 
Awareness” subscale. 
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Table 1. Comparisons by Group Across the Emotional Intelligence Questionnaire in Sports (EIQS), Sports Success 
Scale (SSS), Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ), and the Mindfulness Inventory for Sports (MIS) 
 

Measure M(SD) t F p d 
 National International   
Emotional Intelligence Questionnaire in 
Sports (EIQS)   

Evaluating Others’ Emotions 17.50(.54) 15.50(.93) 5.29 2.33 .001 -2.89 
Evaluating Ones’ Emotions 19.88(.35) 18.88(.84) 3.12 5.58 .008 -1.55 
Self-regulation 21.88(99) 22.24(.71) .22 -.87 .40 .42 
Social Skills 17.75(.46) 18.75(.71) 3.35 1.47 .005 2.02 
Use of Emotions 32.25(.71) 30.63(.92) 3.97 1.37 .001 -1.97 
Optimism 15.38(.74) 14.50(.76) 2.33 .09 .035 1.17 
EIQS Total 125.00(1.52) 120.50(2.39) 4.5 1.34 .001 2.25 
Sports Success Scale (SSS)   
Mental Performance 14.38(7.4) 28.38(.74) .000 37.63 .000 2.66 
Attention 29.50(.54) 29.75(.46) 2.33 -1.00 .33 .49 
Technique 29.50(.53) 22.88(.84) .96 18.91 .000 9.42 
Sensitivity to Error 29.75(.46) 24.13(.64) 1.00 2.33 .33 -10.08 
Commitment 24.13(.64) 28.13(1.12) 8.73 3.37 .000 4.39 
Progress 29.62(.52) 27.62(.52) 7.72 .000 .000 -3.85 
SSS Total 152.25(57.48) 165.75(2.87) -.66 4.70 .52 .33 
Sport Mental Toughness Questionnaire 
(SMTQ)   

Self-confidence 20.25(.71) 20.00(1.07) .55 .44 .59 -.28 
Control 14.37(.74) 13.75(.46) 2.02 3.11 .07 -1.01 
Constancy 20.25(1.28) 21.87(.83) 2.02 .39 .06 1.5 
SMTQ Total 54.62(1.84) 55.62(1.41) 1.22 .28 .24 .61 
Mindfulness Inventory for Sports (MIS)   
Action Based on Awareness 29.63(.52) 25.63(.52) 15.46 .000 .000 -7.69 
Non-Judgement 17.87(.35) 18.12(1.12) -.59 9.46 .56 .30 
Focus 22.38(.52) 22.25(.71) 1.00 2.33 .33 -.21 
Mindfulness 66.00(1.06) 65.63(1.76) .51 2.13 .62 -.26 
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Discussion 
 

The purpose of this study was to compare the EI 
levels and psychological skills of national and 
international taekwondo referees. To date, research 
on EI in sports has focused on coaches and athletes 
(Magrum et al., 2019); to some extent, officiating has 
been neglected with respect to the measurement of EI 
and the psychological skills necessary to be effective. 
With respect to psychological skills, findings indicate 
few differences between national and international 
taekwondo referees. Yet, somewhat surprisingly, 
national referees scored significantly higher on the 
EIQS overall in addition to several subscales of EI, 
such as assessing ones’ own emotion, others’ 
emotion, use of emotions, and optimism. Cohen’s d 
effect sizes indicate large differences in several 
subscales across the measures. 
Lower levels of EI may be affecting the performances 
of the international referees within this sample. An 
inability to recognize and control emotions can have 
a negative effect on an individual’s performance, 
affecting skills such as composure and concentration 
(Lane, 2006). Reducing anxiety is one of the 
beneficial aspects of emotional intelligence that helps 
a person manage his/her stress with the necessary 
skills (Barlow et al., 2014). Barlow’s findings showed 
that cortisol levels increase when people are in a 
difficult and stressful situation, and elevated levels of 
cortisol may have a negative effect on performance 
(Doan et al., 2007). Therefore, it would be of interest 
to evaluate the career longevity of referees within 
international competition. Pearson and Baghurst 
(2020) recently reported that although stressors differ 
across levels of coaching, levels of stress are high and 
can lead to burnout. The same may be said of 
officiating, where low levels of EI may translate to 
higher levels of stress and burnout.  
International referees scored significantly higher on 
the Mental Performance and Commitment subscales 
of the Sports Success Scale, although not on the SSS 
total score. Rather, national referees scored 
significantly higher on Technique, Sensitivity to 
Error, and Progress. In addition, national referees 
scored significantly higher on the Action Based on 
Awareness subscale of the Mindfulness Inventory for 
Sports. Mindfulness enables one to create a different 
relationship with the experience of inner feelings and 
external events by creating moment-to-moment 
awareness and behavioral orientation based on wise 
decision-making instead of sharp responsiveness 
(Gardner & Moore, 2007). Therefore, deeper 
investigation into the different components of 
mindfulness between these groups is necessary to 
elucidate why some areas are scored more highly than 
others for each group.  
There are limitations to this study, which lend 
opportunity to future research. Specifically, this 
sample was small and limited to referees within one 
country and sport, which limited our analysis of the 

psychometric properties of the measures used in this 
sample. It also used measures originally designed for 
athletes, and to our knowledge, this is the first attempt 
at using these measures in a sample of officials. 
Therefore, research should consider investigating the 
psychological profile and EI of referees from other 
demographics (e.g., team sport, country, level). 
Scores may have also differed depending on when the 
surveys were administered. For example, a referee 
who completes the survey following what they 
perceived as a successful officiating experience may 
score themselves differently than if the event went 
poorly or if the assessment was administered away 
from an event. Evaluating pre-post EI with 
comparison to the referee’s own interpretation of 
their performance would be an interesting study 
evaluating whether EI fluctuates based on perceived 
performance.   
Consideration must also be given to the measurement 
of EI itself, which in the present study was 
accomplished using EIQS. However, more recent 
literature has suggested that behavioral components 
of EI should be included within measures of EI, or 
should be measured separately (Boyatzis, 2018). 
Boyatzis contended that changing traits requires 
considerable time and effort, but behaviors can be 
changed more quickly. Therefore, behavioral 
measures of EI may be a more valuable tool than 
traditional trait measures.  
 

Conclusion 
 

The findings of this study are surprising; national 
referees reported higher levels of EI overall in 
addition to higher levels of several other 
psychological skills. Given their greater age, 
experience, and training, it would be expected that 
international referees would possess higher levels of 
EI and psychological skills. An explanation for this is 
unclear. However, we suggest that national referees 
in the sample presented may have had higher levels 
for a few reasons. First, national referees are more 
frequently employed; therefore, they may be gaining 
more regular practice and experience. Second, 
international referees may be more cognizant of the 
many challenges of officiating, which subsequently 
lowers their perceived self-efficacy. They may be 
more sensitive to their errors and the challenges of the 
role they hold (MacMahon et al., 2014), which may 
explain lower self-reported scores of EI and 
psychological skills. In addition, national matches 
may be easier to officiate, thereby increasing the 
referee’s confidence and belief that they are doing 
well. Therefore, on a self-report measure, scores may 
be higher than international referees, who could be 
more cognizant of their own limitations.  
Further research is necessary, but findings support the 
conclusions of Magrum et al. (2019) that the 
development of EI is beneficial within sports, and in 
this case officiating, as well as for the individual. This 
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study presents original findings of referees, one of the 
first of its kind for this profession, and future research 
should consider how EI levels differ across sports, 
levels, nationalities, and other demographics. 
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RESUMO: 

O estudo teve como objetivo investigar o efeito de jogos reduzidos de futsal no comportamento 
tático ofensivo (ações) de jogadores iniciantes. Foram aplicados cinco jogos (2x1a, 2x1b, 2x2, 3x3 
e 4x2) que sofreram manipulações quanto à restrição da troca de passes entre os atacantes, ao espaço 
de jogo, à condição numérica das equipes e à combinação de configurações em igualdade numérica. 
Participaram da pesquisa 59 jogadores, entre 9 e 12 anos, nível escolar. No total, foram analisadas 
6155 ações ofensivas dos jogadores com e sem bola, por meio de uma ferramenta de análise 
construída exclusivamente para o estudo. Os resultados apontam que a frequência das ações em 
cada formato de jogo apresentou diferenças estatisticamente significativas (p<0.05) para as 
seguintes ações: direcionamento para rebote, movimentação, criação de linha de passe, 
desmarcação, abertura de espaço, controle da bola, passe, finalização, duelo (1x1) e condução da 
bola. Isso indica que a manipulação das estruturas nos jogos reduzidos pode atender a diferentes 
finalidades pedagógicas. 
 

The effect of small-sided games on beginner’s tactical behavior 
 
ABSTRACT: 
The study aimed to investigate the effect of small-sided games of futsal on the offensive tactical 
behavior (actions) of beginning players. Five games (2x1a, 2x1b, 2x2, 3x3 and 4x2) that suffered 
manipulations related to pass restriction between offensive players, pitch´s size, numerical 
conditions and combination of numerical settings were applied. A sample of 59 players participated 
in the research, aged between 9 and 12 years old, school level. A tool built exclusively for the study 
analyzed 6155 offensive actions of players with and without the ball. The results show that the 
frequency of actions in each game format showed statistically significant differences (p <0.05) 
related to: direction for rebound, movement, creation of pass line, clearing, opening of space, 
control of the ball, pass, score attempts, duel (1x1) and driving. It indicates that the manipulation 
of the structures of small-sided games can serve different pedagogical purposes. 
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O efeito de jogos reduzidos de futsal no 
comportamento tático de iniciantes 

 
Os jogos reduzidos (JRs) são versões modificadas do 
esporte, elaboradas com a finalidade de ensino e 
treinamento de modalidades individuais e coletivas. 
Esse tipo de atividade se fundamenta em teorias 
sistêmicas e no pensamento complexo, e supera a 
perspectiva pedagógica tecnicista por levar em 
consideração a interação entre os oponentes presentes 
na disputa (Pereira, Cirino, Milan, Resende, & Farias, 
2018). Treinadores e professores de modalidades 
esportivas com diferentes níveis de atuação e 
experiência têm feito uso dessa ferramenta 
pedagógica, que também pode ser encontrada na 
literatura sob os termos jogos adaptados ou jogos 
condicionados (Resende, Sá, & Lima, 2017; Rigon, 
2019). O termo originário do inglês “small-sided 
games” se referia inicialmente à simplificação do 
jogo institucionalizado - que neste estudo 
chamaremos de jogo formal (JF) - às possibilidades 
dos jogadores (Bayer, 1992). As principais 
características do JR são a congruência com os 
problemas do JF (especificidade) e a presença de 
oposição (adversário), de maneira que sejam 
mantidos os problemas referentes à tomada de 
decisão e certa imprevisibilidade das ocorrências. 
Por exigir a resolução dos problemas do jogo de 
maneira ativa, o JR é considerado fundamental para a 
formação de jogadores habilidosos e inteligentes 
(Rigon, 2019). Isto é, para o aprimoramento do 
desempenho, integram-se neste tipo de atividade a 
execução motora (técnica) e os processos envolvidos 
na percepção, análise e tomada de decisão (tática) 
constituintes da ação (Bayer, 1992; Garganta, & 
Gréghaine, 1999; Greco, 2007; Mahlo, 1974).  
Para além do efeito positivo sobre os aspectos de 
condicionamento físico dos praticantes, Praça et al., 
(2016) e Mahlo (1974) argumentam que a utilização 
de jogos no contexto de aulas e treinamentos permite 
maior eficácia no desenvolvimento dos aspectos 
técnicos, táticos e estratégicos de jogadores com 
diferentes níveis de proficiência, por conta da 
transferência positiva das ações do JR para o JF. Da 
mesma maneira, entendem que a análise de 
desempenho em contexto de jogo seja a maneira mais 
coerente para aferir o desempenho (tático) dos 
jogadores, pois leva em conta as condições 
(constraints) do próprio fenômeno. Com efeito, 
Bayer (1992), Greco (2007) e Garganta (1998) 
sugerem modificações estruturais no JR - como 
alteração de regras, número de jogadores, tempo de 
jogo e espaço de disputa - para atender a diferentes 
finalidades pedagógicas. 
No que diz respeito ao efeito do jogo reduzido no 
comportamento tático (ações), tema deste estudo, 
recentes pesquisas trataram de analisar a influência de 
atividades nas ações do jogadores de futebol em jogos 
de igualdade e de desigualdade numérica (Travassos, 
Vilar, Araújo, & McGarry, 2014), na promoção de 

restrições técnico-táticas aos jogadores (Padilha, 
Guilherme, Serra-Olivares, Roca, & Teoldo, 2017), 
na realização do jogo em diferentes superfícies 
(Garcia, Román, Calleja-González, & Dellal, 2015) e 
na combinação de diferentes tamanhos de campo e 
configurações numéricas (Ferreira et al., 2019). 
Embora tenham se popularizado como ferramenta de 
ensino, ainda não se sabe ao certo quais as 
potencialidades e limites do JR, bem como o impacto 
direto da sua utilização no comportamento tático de 
jogadores de diferentes níveis (Rigon, Novaes, 
Tsukamoto, 2020; Rigon, 2019; Scaglia, 2003). 
Pouco tem se falado também sobre o futsal, quando 
comparado ao futebol, condição que justifica a 
realização deste estudo. 
A falta de referencial teórico sobre uma representação 
(modelo) do jogo que possa fundamentar o 
tratamento pedagógico (intencionalidade) do JR, bem 
como as limitadas possibilidades de utilização de 
ferramentas de análise do comportamento tático, 
tornam ainda menos assertivas a manipulação das 
estruturas de treino.  
O presente estudo tem como objetivo investigar o 
efeito de diferentes jogos reduzidos de futsal no 
comportamento tático (ações) de jogadores iniciantes. 
Optou-se por analisar as ações ofensivas dos 
jogadores, com e sem a posse da bola, de acordo com 
as seguintes alterações promovidas nos jogos: (a) 
restrição do número de passes entre os atacantes; (b) 
alteração do espaço de jogo; (c) alteração da condição 
numérica (relação entre atacantes e defensores); e (d) 
alteração das possibilidades de interação entre os 
atacantes em igualdade numérica em diferentes 
espaços de jogo. Os formatos de JR utilizados na 
pesquisa que contemplam as modificações estruturais 
propostas foram: 2x1a (em meia quadra), 2x1b (com 
restrição de passes, em meia quadra), 2x2 (com regras 
modificadas, em meia quadra), 3x3 (em quadra 
inteira) e 4x2 (em quadra inteira). O estudo tem como 
hipótese que o comportamento tático dos jogadores 
seja significativamente diferente nos jogos, umas vez 
que apresentam estruturas distintas e, por isso, 
induzem ou inibem certas ações. Sendo assim, por 
requer diferentes comportamentos (ações) dos 
jogadores, cada jogo deveria se prestar para diferentes 
finalidades pedagógicas. 
O presente trabalho aborda questões relevantes para a 
área da pedagogia do esporte, à medida que preenche 
uma lacuna de conhecimentos sobre a utilização do 
jogo como ferramenta pedagógica (Novaes, Rigon, & 
Dantas, 2014). A pesquisa tratou de investigar jogos 
que são tradicionalmente utilizados no ensino e 
treinamento do esporte (mais especificamente do 
futsal) e haviam até o momento sido pouco ou nada 
estudados, indicando o efeito imediato (agudo) da 
manipulação das estruturas no comportamento tático 
de iniciantes (Rigon, 2019). Assim, pretende 
contribuir com resultados que auxiliem professores e 
treinadores de futsal – e de outras modalidades 
esportivas coletivas – na construção de melhores 
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cenários de prática de jogadores iniciantes em 
contextos de lazer, educação e competição. 
 

Método 
 

Participantes 
O estudo tem caráter exploratório e delineamento 
quase-experimental. Participaram 59 indivíduos 
(alunos), do sexo masculino, entre nove e 12 anos 
(11± 0.78), escolhidos por conveniência. Os alunos 
fazem parte de cursos de futsal de quatro escolas 
particulares de São Paulo (capital), de níveis 
socioeconômicos considerados médio-alto, alto e 
mais alto (IBGE, 2014), que treinavam regularmente 
a modalidade entre uma e duas sessões semanais de 
uma hora a uma hora e trinta minutos cada, em seus 
grupos escolares extracurriculares. Não fizeram parte 
do estudo jogadores federados. Os alunos das escolas 
foram divididos aleatoriamente em grupos de sete a 
nove jogadores para participarem das atividades 
experimentais (jogos reduzidos). 
 
Procedimento ético 
O estudo passou por aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisas com Seres Humanos, atendendo às 
normas do tratado de Helsinki de 1996. O parecer 
consubstanciado do CEP (comitê de ética e pesquisa) 
foi registrado como “aprovado” (Plataforma Brasil). 
 
Protocolos 
O experimento foi realizado dentro de uma sessão de 
treinamento regular com duração de uma hora e 
quinze minutos (1h15min), na qual foram aplicados 
cinco formatos de JR sequencialmente, com duração 
cronometrada de três minutos e trinta segundos 
(3min30seg) cada, garantindo um tempo idêntico de 
prática de cada atividade (jogo) para os jogadores e 
grupos. O tempo de jogo foi selecionado com base no 
protocolo de análise FUTSAT (Costa, Garganta, 
Greco, Mesquita, & Maia, 2011). Foi concedido um 
tempo de descanso de cinco minutos entre as 
atividades para a recuperação dos jogadores e 
explicação da atividade subsequente e não foram 
oferecidos feedbacks aos praticantes durante ou após 
as atividades (jogos). Os jogos reduzidos foram 
experimentalmente aplicados para cada grupo na 
seguinte ordem: 
(I) 2x2+G (goleiro) em meio-campo: duas equipes 

com dois jogadores jogam em meia-quadra com 
o objetivo de fazer gol (em um único gol). Se a 
equipe que estava marcando recuperar a bola 
deve sair da área com a bola para poder tentar 
fazer o gol. Quando o jogo é interrompido o 
goleiro repõe a bola aleatoriamente após a saída 
no fundo. 

(II)  2x1+G (goleiro) - “2x1a”: jogo de ataque contra 
defesa com dois atacantes contra um marcador 
mais o goleiro, em meia quadra. A cada saída da 
bola uma nova dupla inicia o ataque contra um 
marcador da dupla atacante anterior. 

(III) 2x1+G (goleiro) - “2x1b”: jogo de ataque 
contra defesa com dois atacantes contra um 
marcador mais o goleiro, em meia quadra, com a 
limitação de três passes entre os atacantes, no 
máximo, por ataque. A cada saída da bola uma 
nova dupla inicia o ataque contra um marcador 
da dupla atacante anterior. 

(IV) 4+G x 2+G (ambas as equipes com goleiro) 
em campo inteiro: Jogo com regras oficiais 
mantidas, somente com alteração no número de 
jogadores de linha de uma das equipes (de quatro 
para dois). 

(V)  3+G x 3+G (ambas as equipes com goleiro) em 
campo inteiro: Jogo com regras oficiais 
mantidas, somente com alteração no número de 
jogadores de linha das duas equipes (de quatro 
para três. 

 
Os jogos foram gravados por uma câmera digital 
fixada em um tripé colocado nas arquibancadas e 
bases laterais, de forma a cobrir todo o espaço da 
quadra. As filmagens foram armazenadas em formato 
digital e disponibilizadas para a avalição em um link 
da internet, em pasta na nuvem (One Drive). 
 
Instrumentos 
Diante da insatisfação com as possibilidades para se 
avaliar o comportamento tático individual em 
situações de jogos reduzidos, partiu-se para a 
construção de uma nova ferramenta de análise, 
tornando observáveis e mensuráveis os principais 
conceitos ofensivos do modelo de jogo adotado para 
o estudo (Novaes, Rigon, & Dantas, 2014). 
A validade de conteúdo da ferramenta foi realizada 
com base em questionário aplicado para quatro 
peritos. Os critérios usados para a definição dos 
avaliadores peritos foram: mais de dez anos de 
experiência com a modalidade; trabalhos 
comprovados na faixa etária de estudo (mínimo de 
dois anos) e conhecimento do modelo de jogo 
referido como base para o estudo.  
As perguntas do questionário tiveram natureza 
fechada e aberta, sendo: (i) Você considera que os 
conceitos descritos na planilha de observação são 
pertinentes ao jogo de futsal? Você considera que os 
conceitos descritos na planilha de observação dão 
conta para avaliar o desempenho tático dos jogadores 
de futsal? Respostas possíveis: “sim”, “parcialmente” 
ou “não’. Discorra; (ii) O que você acrescentaria ou 
excluiria da planilha de avaliação em termos 
conceituais ou práticos? Descreva.  
De forma unânime, todos os peritos consideraram os 
conceitos pertinentes ao jogo de futsal, bem como 
descreveram como “totalmente possível” a avaliação 
do desempenho tático no jogo, sem objeções ou 
acréscimos. 
Participaram do teste de fiabilidade da ferramenta 
dois avaliadores peritos. O coeficiente de 
concordância Kappa da ferramenta para o nível intra-
observador foi de 86% e 93% (quase perfeito), 
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jogadores sem bola e com bola respectivamente. Para 
o nível inter-observadores, os valores foram de 76% 
e 79% (substancial), jogadores sem bola e com bola 
respectivamente. Conclui-se que a ferramenta 
apresentou alto nível de concordância (Landis, & 
Koch, 1977), mostrando-se útil para a avaliação do 
desempenho tático no futsal. 
 
Análise e estatística 
Foram analisadas as frequências das ações ofensivas 
em cada formato de jogo reduzido (2x1a, 2x1b, 2x2, 
3x3, 4x2), sendo realizada inicialmente (a) a soma de 
todas as ações com e sem bola dos participantes em 
cada formato JR e definida (b) a porcentagem de cada 
tipo de ação em relação ao total das ações em cada 
JR. Ressalta-se que o JR 4x2 foi analisado sob a 
perspectiva do quarteto e da dupla, uma vez que 
possuem características diferentes entre si: ou seja, o 
quarteto atacou em superioridade numérica (quatro 
contra dois), enquanto a dupla atacou em 
inferioridade numérica (dois contra quatro).  
As ações em cada formato de jogo reduzido foram 
analisadas, a fim de se verificar: (a) o efeito da 
restrição do número de passes entre os atacantes: 
comparação das ações realizadas nos formatos 2x1a e 
2x1b; (b) o efeito do espaço de jogo: comparação das 
ações realizadas nos formatos em meia quadra (2x1a, 
2x1b e 2x2) e quadra inteira (4x2, 2x4 e 3x3); (c) o 
efeito da condição numérica (relação atacantes x 
defensores): comparação das ações realizadas nos 
formatos de superioridade (2x1a, 2x1b e 4x2) e 
igualdade/inferioridade (2x2, 3x3 e 2x4); (d) o efeito 
das possibilidades de interação entre os atacantes em 
igualdade numérica: comparação das ações realizadas 
nos formatos 2x2 e 3x3.  
As diferenças entre os grupos foram analisadas pelo 
teste de qui-quadrado, sendo p<0.05 como referência 
de significância. As diferenças individuais, por 
categoria, foram comparadas pela análise dos 
resíduos padronizados, sendo p<0.05 ou +/-1.96 DP 
(desvio padrão) como referência de significância. 
Sendo assim, quanto mais distantes de +/-1.96 DP os 
valores se apresentam, mais acentuada (valores 
positivos) ou atenuada (valores negativos) a 
ocorrência das ações em função do tipo de jogo, 
indicando a magnitude da correlação entre o tipo da 
ação x tipo de jogo reduzido. 
 

Resultados 
 

Na análise do comportamento tático ofensivo (ações) 
dos jogadores foram detectadas 6155 ações nos JR 
propostos, sendo 2607 dos jogadores com a posse da 
bola e 3548 dos jogadores sem a posse da bola. Nesse 
total estão incluídas as participações com a posse de 
bola dos goleiros no momento ofensivo, desde que 
fossem protagonistas da ação, nos jogos 4x2 e 3x3. 
As porcentagens das ações em cada JR foram 
definidas a partir do valor total das ações referido. 

Os resultados indicaram que as categorias de 
alterações dos jogos reduzidos (restrição da troca de 
passes entre os atacantes, espaço de jogo, condição 
numérica das equipes e à combinação de 
configurações em igualdade numérica) influenciaram 
o padrão de comportamento ofensivo (ação) dos 
jogadores para Χ2= 1659.576 com 55 graus de 
liberdade para as ações dos jogadores sem a bola e 
Χ2= 539.5957 com 50 graus de liberdade para as 
ações dos jogadores com a posse da bola. Foram 
descritos e analisados os comportamentos (ações) dos 
jogadores, sendo que os valores dos resíduos 
padronizados de +/-1.96 DP indicam significância 
estatística da ocorrência da ação em função do tipo de 
jogo (manipulação estrutural). Ou seja, para os 
valores positivos dos resíduos, indica-se que a 
categoria de alteração proposta nos jogos promoveu a 
acentuação da ocorrência da ação; e para os valores 
negativos dos resíduos, indica-se que a categoria de 
alteração proposta nos jogos promoveu a atenuação 
da ocorrência da ação. Os valores dos resíduos 
referentes às comparações específicas estão 
representados na Tabela 1 e na Tabela 2 a seguir. 
A distância do valor de DP (+/-1.96), para mais (+) 
ou para menos (-), indica com que magnitude 
determinado jogo influenciou o comportamento dos 
jogadores. Assim, quanto mais distante de +/-1.96, 
mais forte a correlação entre a categoria de jogo 
aplicada e a ação de jogo selecionada. Por exemplo, 
para um valor de resíduo +10.7 para a ação de 
“desmarcação”, o resultado do efeito da categoria de 
alteração “quadra inteira” demonstrou que a estrutura 
manipulada (“quadra inteira”) tendeu a acentuar de 
forma considerável a ação descrita (“desmarcação”). 
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Tabela 1. Tipos de ações dos jogadores sem a posse da bola, JR e valores dos resíduos 
 

Efeito da restrição do número de passes entre atacantes 2 x 1 a 2 x 1 b 
Jogador se direciona para o rebote -1.95473 +2.027706 

 
Efeito da alteração do espaço de jogo Meia 

quadra 
Quadra 
inteira 

Jogador está fora do centro do jogo e não consegue/não precisa participar. -5.75855 +4.559003 
Jogador se movimenta, porém ainda está marcado e sem linha de passe. -1.98125 +1.568542 
Jogador se movimenta com linha de passe, porém marcado. -5.51644 +4.367324 
Jogador se movimenta desmarcando-se e com linha de passe. +10.74266 -8.50488 
Jogador fica parado, desmarcado e com linha de passe. -11.069 +8.763238 
Jogador se direciona para o rebote. +4.04052 -3.19885 
Jogador se movimenta abrindo espaço para companheiro com a posse da bola. +2.425801 -1.92049 

 
Jogador se movimenta de forma a equilibrar a equipe -2.94171 +2.328926 

 
Efeito da alteração da condição numérica Sup. Igua./inf. 

Jogador fica parado, marcado e sem linha de passe. -5.91065 +6.176508 
Jogador se movimenta, porém ainda está marcado e sem linha de passe. -9.94014 +10.38723 
Jogador se movimenta com linha de passe, porém marcado. -10.8976 +11.38775 
Jogador se movimenta desmarcando-se e com linha de passe. +7.631768 -7.97504 
Jogador fica parado, desmarcado e com linha de passe. +4.125748 -4.31132 

 
Efeito das possibilidades de interação entre os atacantes em igualdade 

numérica 
2x2 3x3 

 
Jogador fica parado, marcado e sem linha de passe. +3.825365 -2.52701 
Jogador se movimenta, porém ainda está marcado e sem linha de passe. +3.052346 -2.01636 
Jogador fica parado, desmarcado e com linha de passe. -4.94452 +3.266308 
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Tabela 2. Tipos de ações dos jogadores com a posse da bola, JR e valores dos resíduos 
 

Efeito da restrição com a posse da bola 2 x 1 a 2 x 1 b 
Sem diferenças significativas. 
 

  

Efeito do tamanho da quadra Meia 
quadra 

Quadra 
inteira 

Jogador não consegue controlar a bola. -2.08378 +2.393533 
 
Jogador inicialmente controla, porém direciona a bola para companheiro marcado 
e sem passe. 

 
-2.09902 

 
+2.411039 

Jogador inicialmente controla, porém em seguida direciona a bola para 
companheiro marcado, mas com linha de passe. 

-2.2311 +2.56275 

Jogador controla a bola e direciona a bola para o gol com linha de chute. 
 

+3.478036 -3.99504 

Efeito da condição numérica (relação atacantes/ defensores) Sup. Igua./inf. 
Jogador não consegue controlar a bola. -6.55848 +6.475975 
 
Jogador inicialmente controla, porém em seguida “rifa” a bola. 

 
-2.27601 

 
+2.247375 

Jogador inicialmente controla, porém direciona a bola para companheiro marcado 
e sem passe. 

-4.50395 +4.447298 

Jogador inicialmente controla, porém em seguida direciona a bola para 
companheiro marcado, mas com linha de passe. 

-6.32795 +6.24835 

Jogador inicialmente controla, porém em seguida direciona a bola para 
companheiro sem linha de passe, mas desmarcado. 

+2.420717 -2.39027 

Jogador inicialmente controla, porém duela contra marcador (1x1) longe do seu 
raio de ação. 

-3.48502 +3.441183 

Jogador controla a bola e a direciona para companheiro desmarcado e com linha 
de passe. 

+6.725257 -6.64066 

Jogador controla a bola e direciona a bola para o gol com linha de chute. +4.388832 -4.33362 
Jogador controla a bola e duela contra marcador (1x1) próximo ao seu raio de 
ação. 

-2.80519 +2.769906 

Jogador controla a bola e anda para espaço livre quando não há marcadores se 
opondo. 
 

+2.161176 -2.13399 

Efeito das possibilidades de interação entre os atacantes em igualdade 
numérica 

2x2 3x3 

Jogador controla a bola e a direciona para companheiro desmarcado e com linha 
de passe. 

-3.59772 +3.537246 
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Discussão 
 

O teste de qui-quadrado detectou diferenças 
estatisticamente significativas na comparação das 
frequências das ações em cada jogo reduzido (JR). 
Isso demonstra que os JRs propostos induziram ou 
inibiram diferentes problemas táticos, requerendo 
diferentes ações dos jogadores. Isso indica que os 
jogos podem ser usados para diferentes finalidades 
pedagógicas. 
 
O efeito da restrição do número de passes entre os 
atacantes: formatos 2x1a 2x1b 
Na comparação das ações sem bola ocorreram 
significativamente mais ações de direcionamento 
para o rebote, que podem ser entendidas como 
respostas à restrição do número de passes em 2x1b, 
ou seja, que obrigou os atacantes a procurarem a 
finalização de forma mais rápida e permitiu 
anteciparem com maior precisão o término do ataque. 
Sendo assim, a promoção da restrição de passes pode 
ser indicada pedagogicamente com essas finalidades. 
Esse tipo de alteração proposta ainda não havia sido 
investigado, portanto, não há literatura para 
confrontação, o que demonstra o caráter inovador do 
estudo. 
 
O efeito do espaço de jogo: formatos em meia 
quadra (2x1a, 2x1b e 2x2) x quadra inteira (4x2, 
2x4 e 3x3) 
Na comparação das ações sem bola ocorreram 
diferenças significativas que podem dar indícios de 
que os jogos em quadra inteira aumentam o espaço de 
atuação dos jogadores, o que estimula um 
gerenciamento mais elaborado do espaço fora do 
centro do jogo. Por outro lado, os jogos de meia 
quadra estimularam a ocorrência de situações de 
finalização (pela proximidade do gol) e, 
consequentemente, mais ações de direcionamento do 
rebote. 
Já na comparação das ações com bola, ocorreram 
diferenças significativas que podem ser explicadas 
pela diferença de pressão temporal imposta aos 
atacantes: em situações em meia quadra, uma maior 
pressão dos defensores nos atacantes acarretou maior 
dificuldade para controlar e direcionar a bola pra 
companheiros livres e com linha de passe, em 
comparação com os jogos de quadra inteira. 
A proposta de comparação do tamanho do espaço no 
JR tem correspondência com outros estudos 
encontrados na literatura. Ometto, Vasconcellos, e 
Cunha (2018), através de uma revisão sistemática, 
indicaram estudos com atividades no futsal e futebol 
que realizaram manipulações dos tamanhos de campo 
de jogo e relatam a indução de diferentes 
comportamentos táticos no ganho e perda da posse da 
bola, frequência das ações, eficácia no controle da 
bola e nas finalizações e a ocorrências dos princípios 
táticos ofensivos e defensivos (Costa et al., 2011). Os 
estudos indicaram um decréscimo do número de 

ações técnico-táticas por jogador em situações de 
campos maiores quando comparados com campos 
menores. O estudo atual consegue indicar, agora de 
maneira mais específica, quais as ações dos jogadores 
no momento ofensivo foram influenciadas pelas 
alterações referentes ao espaço de jogo. Basicamente, 
foi demonstrado que os jogos em que o atacante está 
mais próximo do gol, a finalização é induzida, porém 
o mesmo tipo de jogo faz com que pressão imposta 
aos atacantes seja aumentada, levando a um número 
menor de passes, mais tentativas de dribles e maior 
dificuldade no controle da bola, quando comparados 
com jogos em quadra inteira. 
 
O efeito da condição numérica (relação atacantes 
x defensores): formatos de superioridade (2x1a, 
2x1b e 4x2) x igualdade/inferioridade (2x2, 3x3 e 
2x4) 
Na comparação das ações sem bola ocorreram 
diferenças significativas que dão indícios da 
facilitação da ocorrência de ações de desmarcação na 
situação de superioridade numérica em relação aos 
outros formatos. Já na comparação das ações com 
bola ocorreram diferenças significativas que dão 
indícios de que as equipes em condição de igualdade 
e inferioridade numérica apresentaram uma maior 
incidência de situações de duelo 1x1 (drible) em 
comparação às situações de superioridade numérica 
dos atacantes, que podem ser explicadas pelo 
aumento da pressão temporal nos atacantes e a 
impossibilidade de compartilhamento da bola 
(passes) com os companheiros que também estão 
marcados ou pressionados. 
A proposta de comparação das condições numéricas 
relativas à superioridade e inferioridade/igualdade 
nos JRs propostos tem correspondência com estudos 
encontrados na literatura. Travassos et al., (2014) 
indicaram, em estudo com jogos nos formatos de 
igualdade e desigualdade numérica de futebol, 
diferentes comportamentos dos jogadores de ataque e 
defesa com relação à distância mantida entre eles, à 
distância dos jogadores com o centro de jogo e à área 
total coberta pelos atacantes e defensores. Na mesma 
modalidade, Ferreira et al., (2019) investigaram a 
combinação de jogos reduzidos em diferentes 
tamanhos de campo e configurações numéricas, 
indicando a requisição de diferentes comportamentos 
táticos dos jogadores. O estudo atual consegue 
discutir as alterações de comportamentos dos 
atacantes a partir de manipulação semelhante em 
formato de JR, agora na modalidade futsal. Dentre as 
comparações estruturais realizadas no presente 
estudo, esta foi a que apresentou as maiores 
diferenças estatísticas das ações ofensivas dos 
jogadores, indicando que este tipo de alteração atende 
a finalidades pedagógicas bastante distintas. 
Basicamente, por conta de uma maior pressão 
temporal imposta aos atacantes nos jogos de 
igualdade e inferioridade numérica do ataque, os 
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jogadores foram induzidos a utilizarem de um maior 
número de dribles e menor número de passes. 
 
O efeito das possibilidades de interação entre os 
atacantes em igualdade numérica: formato de 2x2 
x 3x3 
Na comparação das ações sem bola ocorreram 
diferenças significativas que dão indícios que no 
formato 2x2 o atacante sem a posse da bola (e único 
recebedor em potencial) tem uma exigência maior de 
movimentação para se desvencilhar dos marcadores 
em espaço reduzido, tornando o recebimento da bola 
mais difícil. Enquanto no formato 3x3 os jogadores 
conseguem ficar mais livres para receber a bola, 
mesmo quando parados. 
Já na comparação das ações com bola ocorreram 
diferenças significativas que dão indícios de que o 
aumento da pressão sobre os atacantes promoveu uma 
maior incidência de passes para jogadores marcados 
no jogo de meia quadra em comparação ao jogo de 
3x3 quadra inteira, podendo justificar também o 
aumento de duelos (1x1) nessas condições de grande 
pressão da defesa no portador da bola e de seus 
companheiros. 
A comparação do número de jogadores participantes 
nos JRs na frequência de ações, a partir da condição 
de igualdade numérica nos dois formatos, proposta 
neste estudo, tem correspondência com o estudo de 
Baldi, Neto, Santos, e Duenha (2018) no contexto do 
futebol. Na ocasião, os autores relatam que nos 
formatos de igualdade numérica, 3x3 + goleiros e 4x4 
+ goleiros, o JR com menor número de jogadores 
(neste caso, o 3x3) proporcionou uma maior 
ocorrência de ações técnico-táticas, o que para os 
autores, indica a sua pertinência com pedagógica para 
o contexto de iniciação à modalidade. O estudo atual 
consegue, por outro lado, discutir mais 
especificamente quais ações são requeridas em cada 
formato. Os duelos ou dribles (1x1) parecem ter sido 
estimulados em situação numérica reduzida (2x2), em 
meia quadra. Por outro lado, o espaço maior integrado 
a um número maior de recebedores potenciais (3x3, 
quadra inteira) possibilitou desmarcações facilitadas 
e exigiu menores deslocamentos dos atacantes sem a 
bola para que pudessem participar do jogo, indicando 
que os jogos evocam diferentes problemas e ações a 
serem exercitados. 
 

Conclusões 
 

O presente estudo apontou que os jogos reduzidos 
tiveram diferentes efeitos no comportamento tático 
ofensivo (ações) de jogadores iniciantes com e sem a 
posse da bola. Isso confirma a hipótese inicial e indica 
que os tipos de atividades / alterações propostas 
devem ser utilizadas para diferentes finalidades 
pedagógicas, pois requerem ações distintas dos 
jogadores e evocam diferentes problemas do jogo a 
serem solucionados.  

A pesquisa apresentou a seguinte limitação: não se 
sabe ao certo se a prática das mesmas atividades 
experimentais (jogos reduzidos), em outra sequência, 
poderia ter um efeito diferente nas ações dos 
jogadores, pelo fato da aprendizagem de 
determinadas ações de um jogo eventualmente poder 
influenciar diretamente as ações no jogo subsequente. 
Apesar disso, o estudo contribui substancialmente 
para discutir o efeito da manipulação de estruturas do 
jogo para atender diferentes objetivos de ensino. 
De forma complementar, ainda há a necessidade da 
construção de outros estudos que possam apontar o 
efeito dessas e de outras atividades em grupos com 
diferentes faixas etárias, níveis de prática e condições 
socioeconômicas. É desejável, inclusive, que o 
desenho dessa pesquisa possa ser estendido para 
outras modalidades esportivas coletivas de invasão, 
por conta das similaridades com o futsal. Em suma, 
deve-se buscar ainda mais evidências sobre a 
ocorrência e transferência dos problemas de jogo no 
JR, de maneira que possam indicar como 
intencionalmente manipular variáveis estruturais, 
com a finalidade de se ensinar e treinar o esporte de 
maneira eficaz. 
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RESUMO: 

Este estudo buscou analisar as percepções de estudantes-atletas acerca da aprendizagem de life 
skills através do esporte, bem como identificar os objetivos e as estratégias utilizadas nos 
treinamentos por seus professores/treinadores. Participaram deste estudo 61 jovens estudantes-
atletas (16.15±0.79) e seis professores/treinadores de equipes finalistas dos Jogos Estudantis 
Cuiabanos no ano de 2018. Os instrumentos utilizados foram: Escala de Habilidades para Vida no 
Esporte e a entrevista semiestruturada, sobre Desenvolvimento Positivo de Jovens (DPJ) através do 
esporte. Para análise dos dados quantitativos, utilizou-se a ANOVA de medidas repetidas e o teste 
t de student, e para os qualitativos a análise temática. Ao comparar as dimensões das life skills, o 
trabalho em equipe e o estabelecimento de metas obtiveram maiores valores (p<0.05). Os 
professores/treinadores buscam promover o ensino das dimensões das habilidades do esporte para 
a prevenção de comportamentos de risco. Conclui-se que os participantes do estudo, tanto os 
estudantes-atletas como os professores/treinadores, indicam a possível ocorrência da transferência 
das life skills, em especial o trabalho em equipe e as metas a serem cumpridas. Além disto, o estudo 
comprova que estes professores/treinadores utilizam o esporte para promover a cidadania de seus 
estudantes-atletas. 
 

Positive Development and Life Skills for Youth students through sport 
 
ABSTRACT: 
The article aims to analyze the perceptions of student-athletes about learning life skills through 
sport, including identify the goals and strategies used by teachers/coaches during practices. This 
study included 61 high school athletes (16.15±0.79) and six teachers/coaches of team´s finalists of 
Jogos Estudantis Cuiabanos in 2018. The instruments used: Life Skills Scale for Sport – LSSS and 
semi-structure interview about Positive Youth Development (PYD) through sport. To analysis 
quantitative data, the ANOVA of repeated measures and the student´s t test were used, and thematic 
analysis for qualitative data. When compared life skills dimensions, teamwork and goal setting 
presented higher levels (p<0.05). Teachers/coaches seek to promote life skills dimensions to 
prevent risk behaviors. According to their perceptions, whether students/athletes as well 
teachers/coaches, there are possible life skills transfer in sport context, specially teamwork and goal 
setting. This study indicates that teachers/coaches use sport to promote active citizenship of their 
students/athletes. 
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O Desenvolvimento Positivo e as Life Skills de 
Jovens estudantes por meio do esporte 

 
Elaborada por psicólogos no final dos anos 90 nos 
Estados Unidos, a abordagem do Desenvolvimento 
Positivo de Jovens (DPJ) tem apresentado 
contribuições para a sociedade, atuando no âmbito da 
investigação e intervenção em programas de 
desenvolvimento do esporte e promovendo a 
transição bem-sucedida dos jovens para a fase adulta 
(Holt & Neely, 2011; Lerner et al., 2019). Para atingir 
estes resultados, a abordagem centra seus esforços 
nas forças e potencialidades a serem desenvolvidas 
pelos jovens (Esperança, Regueiras, Brustad, & 
Fonseca, 2013). 
O modelo teórico dos 5 C´s (competência, confiança, 
conexão, caráter e cuidado e compaixão), elaborado 
por Lerner et al. (2005), é um dos mais reconhecidos 
na literatura para fundamentar o DPJ. A competência, 
pode ser definida como um conjunto de ações que 
refletem na boa conduta nos diferentes ambientes 
sociais. A confiança, é a percepção de autoestima e 
autoeficácia em domínios específicos. A conexão, 
pode ser caracterizada pela construção e sustentação 
de laços positivos com pessoas e instituições sociais. 
O caráter, representa a ética, a moral e o respeito pelas 
regras e diversidades culturais. Já o cuidado e 
compaixão, pode ser entendido como o sentimento de 
simpatia e empatia com o próximo (Lerner et al., 
2005; Roth & Brooks-Gunn, 2003). 
Este modelo preconiza que a produção de 
experiências positivas e o desenvolvimento dos cinco 
domínios vinculam-se à sociedade, englobando os 
diferentes contextos (ex: família, escola, esporte, 
trabalho, vizinhança e instituições) responsáveis 
moralmente pela transmissão de valores positivos aos 
jovens (Benson, Scales, Hamilton, & Jr, 2006; 
Youngblade et al., 2007). A convergência entre os 
recursos individuais e os fatores contextuais 
favoráveis podem oportunizar a contribuição com as 
instituições da sociedade civil (Benson et al., 2006; 
Bronfenbrenner, 1996; Lerner et al., 2005). Na 
literatura, é possível identificar pesquisas nos âmbitos 
escolar (Esperança, Dias, Brustad, & Fonseca, 2018), 
e esportivo (Jones, Dunn, Holt, Sullivan, & Bloom, 
2011) que utilizaram a construção teórica dos 5 C´s 
para analisar o DPJ.  
O contexto esportivo, quando bem orientado e 
estruturado, tem sido pontuado como um 
“passaporte” para o desenvolvimento positivo, 
podendo facilitar a aprendizagem de life skills que 
ultrapassam o campo de jogo (Pierce, Kendellen, 
Camiré, & Gould, 2016; Santos, Corte-Real, 
Regueiras, Dias, & Fonseca, 2018). Estudos 
empíricos realizados no Brasil (Tozetto et al., 2019), 
Portugal (Santos et al., 2018), Austrália (Vella, 
Oades, & Crowe, 2013), Reino Unido (Taylor & 
Bruner, 2012) e nos Estados Unidos (Gould, Collins, 
Lauer, & Chung, 2007) comprovam a importância 
dos treinadores esportivos na estruturação do esporte, 

em especial na formação física, social, emocional e 
moral de jovens (Sanches & Rubio, 2011). 
Investigações pautadas na percepção de jovens 
jogadores de futebol, evidenciaram que um bom 
relacionamento com o treinador pode favorecer as 
experiências de desenvolvimento e diminuir a 
exclusão social (Taylor & Bruner, 2012; Vella et al., 
2013). Em estudo realizado com 10 treinadores de 
futebol americano, Gould et al. (2007) identificaram 
que apesar da alta motivação para vencer, estes 
profissionais utilizavam ações com o intuito de 
promover o crescimento pessoal dos seus jovens 
atletas. Entretanto, em países como o Brasil e 
Portugal, há indícios que revelam uma visão restrita 
de treinadores acerca do desenvolvimento positivo, 
assim como o desalinhamento entre as estratégias 
adotadas nos treinamentos com os objetivos de um 
programa esportivo voltado para o desenvolvimento 
da juventude, demonstrando a necessidade de incluir 
conteúdos sobre a estruturação esportiva através do 
DPJ no currículo de instituições de ensino superior e 
nos cursos de formação continuada, objetivando 
expandir o ensino intencional de valores positivos no 
contexto esportivo destes países. (Palheta, 
Ciampolini, Nunes, Santos, & Milistetd, 2020; Santos 
et al., 2018).  
Neste sentido, Gould e Carson (2008) apresentam o 
modelo teórico de Coaching de life skills através do 
esporte voltado ao treinador e integrado a abordagem 
do DPJ. Uma das propostas dos autores é fornecer 
uma estrutura de orientação pautada nas life skills, 
como meta principal a ser desenvolvida nos 
programas esportivos. As estratégias explícitas (ações 
sistemáticas direcionadas ao ensino de life skills) e 
implícitas (o desenvolvimento de life skills é deixado 
ao acaso) utilizadas pelo treinador, são fatores que 
influenciam o alcance dessa meta (Turnnidge, Côté, 
& Hancock, 2014). Desta maneira, os autores 
definem as Life Skills através do esporte como: 
“Ativos pessoais internos, características e 
habilidades, tais como estabelecimento de metas, 
controle emocional, autoestima e ética que podem ser 
facilitadas ou desenvolvidas no esporte e transferidas 
para contextos não esportivos” (Gould & Carson, 
2008, p. 60).  
Considerando o esporte no ambiente educacional, a 
participação extracurricular em programas esportivos 
e nas aulas de educação física pode desenvolver 
experiências positivas, autoeficácia e um conjunto de 
life skills (Camiré, Trudel, & Forneris, 2009; Cronin, 
Allen, Mulvenna, & Russell, 2017; Holt, Tink, 
Mandigo, & Fox, 2008; Reverdito et al., 2017). Neste 
contexto, a interação entre o desenvolvimento dessas 
habilidades e a satisfação das necessidades de 
autonomia, competência e relacionamento, pode ser a 
“chave” para a construção de estratégias que visam à 
formação pessoal e social de indivíduos (Cronin et al., 
2019; Cronin et al., 2020). De acordo com Barber, 
Ecles e Stones (2001), a participação esportiva tem 
apresentado resultados educacionais e ocupacionais 
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positivos. Desta forma, estudos apontam haver 
alguma relação entre a participação de jovens 
estudantes em programas esportivos ao bom 
rendimento escolar, reforçando o papel das atividades 
esportivas extracurriculares (Petitpas, Raalte, 
Cornelius, & Presbrey, 2004). 
Diante disso, é necessário ampliar as investigações 
relacionadas a atuação de professores/treinadores, 
visando fornecer subsídios para disseminar uma 
prática crítica e socialmente responsável no esporte 
(Kochanek & Erickson, 2019).  Além disso, no Brasil 
esta ampliação de pesquisas pode fomentar a 
formulação e articulação de políticas públicas, que 
fomentem a estruturação de programas esportivos e 
decisões pessoais sobre os esportes na vida cotidiana. 
(Ciampolini, Milistetd, Kramers, & Nascimento, 
2020; Coakley, 2011; Rizzo, Ferreira, & Souza, 
2014). Desse modo, o objetivo do presente estudo foi 
analisar as percepções de estudantes-atletas acerca da 
aprendizagem de life skills através do esporte, bem 
como identificar os objetivos e as estratégias 
utilizadas nos treinamentos por seus 
professores/treinadores. 
 

Método 
 

Tipo de pesquisa 
A pesquisa se caracteriza como descritiva-
exploratória, sendo estruturada a partir da associação 
de abordagens quantitativas e qualitativas, a análise 
ocorreu de maneira transversal (Gil, 2002).  
 
Posicionamento dos Investigadores 
 Para a realização desta investigação os 
autores adotaram uma postura positivista na análise e 
interpretação dos resultados do fenômeno analisado, 
ou seja, sujeito e objeto foram considerados 
independentes (Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 
2001), sem adotar juízo de valor. 
 
Participantes 
Os participantes foram 61 estudantes, sendo 33 do 
sexo masculino e 28 do sexo feminino (16.15±0.79 
anos), praticantes de modalidades individuais 
(atletismo e natação) e coletivas (futsal e voleibol) e 
seis professores/treinadores responsáveis. Uma das 
professoras atuava na coordenação da escola, tendo 
participação no acompanhamento das atividades 
esportivas. Os treinos eram realizados no contraturno 
em cinco instituições de ensino, sendo três delas 
públicas e duas privadas. Para os critérios de inclusão 
das escolas, utilizou-se o boletim técnico dos 43° 
Jogos Estudantis Cuiabanos (JEC´s), realizado no ano 
de 2018, na cidade de Cuiabá-MT, selecionando os 
primeiros e segundos colocados das modalidades 
esportivas supracitadas de maneira não probabilística 
e por conveniência. O intuito de selecionar os 
primeiros colocados das modalidades foi de buscar 
atletas que obtiveram sucesso na competição e 
investigar sua percepção acerca da aprendizagem de 

life skills. No que se refere aos critérios de seleção dos 
estudantes-atletas, considerou-se a participação de 
jovens com idade entre 15 e 17 anos e permanência 
nos treinamentos em um período mínimo de seis 
meses. Em relação aos professores/treinadores, os 
mesmos deveriam estar à frente dos treinamentos em 
um período mínimo de seis meses. Como critério de 
exclusão foi adotado o não preenchimento correto do 
questionário ou abandono da entrevista. A tabela 1 
apresenta as características sociodemográficas e 
profissionais dos professores/treinadores. 
 
Tabela 1. Formação, experiência profissional, tipo de 
escola, função e modalidade dos 
professores/treinadores dos JEC’s. 

Cód Formação Experiência Escola Função Modalidade 

P1 EF 11 anos Púb P/T (a) Futsal 

P2 EF 
(Formação) 

4 anos 
como 

estagiário 
Part T Futsal 

P3 EF 14 anos Púb C Voleibol 

P4 EF 18 anos Part T Natação 

P5 EF 25 anos Púb P/T Atletismo 

P6 EF 8 anos Púb P/T (a) Natação 

Cód=Código 
EF=Educação Física 
Púb=Pública 
Part=Particular 
P=Professor (a) 
T=Treinador (a) 
C= Coordenadora do Ensino Médio 
 
Instrumentos 
Para avaliar a aprendizagem de life skills no esporte 
utilizou-se o questionário de Escala de Habilidades 
para Vida no Esporte (Life Skills Scale for Sport – 
LSSS) proposto por Cronin e Allen (2017) e adaptado 
e validado para a língua portuguesa por Nascimento-
Junior et al. (2019). A escala consiste em 43 itens 
divididos em oito dimensões (trabalho em equipe, 
estabelecimento de metas, habilidades sociais, 
resolução de problemas, habilidades emocionais, 
liderança, controle do tempo e comunicação). Os 
estudantes-atletas preencheram o instrumento em 
uma escala, tipo Likert de cinco pontos, que varia 
num continuum estabelecido entre 1 “nada” a 5 
“extremamente”. Os autores confirmaram a estrutura 
do fator de pontuação obtidas na escala a partir de 
dados de uma grande amostra de jovens participantes 
do esporte brasileiro. A confiabilidade de 
consistência interna e os valores do alfa de Cronbach 
das oito dimensões variaram de α=.76 a α=.87, 
demonstrando alta confiabilidade (Hair, Risher, 
Sarstedt, & Ringle, 2019).  
Para entrevistar os professores/treinadores, foi 
desenvolvida uma matriz teórica fundamentada na 
perspectiva do DPJ por meio do esporte (Lerner et al., 
2005) para auxiliar na construção das perguntas. 
Assim, foi estruturado o guia de entrevista 
semiestruturada com 20 perguntas divididas em: (a) 
características sociodemográficas e profissionais (ex: 
idade, tempo de atuação, formação acadêmica); (b) 
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comportamentos de risco e medidas preventivas (ex: 
quais atividades realizadas para evitar 
comportamentos de risco à saúde) e; (c) presença dos 
5 C´s na estruturação esportiva (questões 
relacionadas a competência, caráter, confiança, 
conexão e, cuidado e compaixão). 
Para capacitar o entrevistador e verificar o 
atendimento das respostas do guia de entrevista 
semiestruturada aos objetivos e indicadores da matriz 
teórica, realizou-se um estudo piloto com dois 
treinadores de futsal e handebol de uma escolinha de 
iniciação esportiva de Cuiabá-MT. As entrevistas 
tiveram duração média de 40 minutos. Após a 
transcrição e análise do estudo piloto, as questões 
presentes no guia de entrevista semiestruturada foram 
mantidas (não foram realizadas alterações nas 
perguntas).  
Alguns exemplos de perguntas para os 
professores/treinadores: Na atualidade, durante o 
desenvolvimento humano, quais valores você 
acredita que são importantes? Quais os objetivos ou 
habilidades o treinamento busca desenvolver? 
Existem jovens que aderem práticas prejudiciais à 
saúde? Você cobra os seus alunos em relação aos 
estudos na escola? O guia de entrevista completo 
pode ser visto no apêndice. 
 
Procedimentos 
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) - Parecer do CAAE n° 
01896418.4.00008124. Em seguida, foi solicitada a 
autorização das escolas, professores/treinadores e 
pais dos estudantes-atletas por meio do termo de 
consentimento livre esclarecido (TCLE). Logo após, 
solicitou-se, através do registro de assentimento 
(RA), a autorização aos estudantes-atletas. A coleta 
de dados quantitativos, ocorreram nas escolas no 
período de treinamento após o término da 
competição, com a duração de aproximadamente, 15 
minutos para cada estudante-atleta preencher o 
questionário. A entrevista de cada um dos 
professores/treinadores, foram realizadas nas escolas 
em salas privativas com o auxílio de dois gravadores, 
tendo duração média de 45 minutos.  
 
Análise dos dados 
Para análise dos dados quantitativos, utilizou-se a 
estatística descritiva. Para comparação entre os níveis 
de life skills, foi utilizado o teste de esfericidade de 
Mauchly´s e Greenhouse Geiser. Ao observar a 
esfericidade não violada, utilizou-se o teste ANOVA 
de medidas repetidas com Post-hoc de Bonferroni 
para comparação entre os grupos. 
Na comparação entre escolas privadas e públicas, 
assim como modalidades individuais e coletivas, foi 
feito o teste t de student. O nível de significância 
adotado foi de p≤0.05 e os resultados foram 
apresentados em tabelas de acordo com os objetivos 
propostos. Para avaliação do grau de confiabilidade 

do instrumento, utilizou-se o alfa de Cronbach, 
obtendo valor α=0.88, indicando alta confiabilidade 
(Hair et al., 2019).  
As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, 
totalizando 58 páginas (fonte Arial, 12, espaçamento 
simples, margens de dois cm). A aplicação do 
questionário e das entrevistas foram efetuadas por um 
único pesquisador familiarizado com o modelo 
teórico, e discutido com outros pesquisadores ao 
longo das transcrições. De forma a manter o sigilo 
foram utilizados códigos para cada 
professor/treinador (P1; P2; P3...).  
Para a análise dos dados qualitativos adotou-se a 
análise temática dedutiva, seguindo as seis fases de 
Braun, Clarke, e Weate (2016). Na primeira fase, as 
entrevistas foram transcritas, lidas, relidas e realizou-
se anotações de familiarização de termos regionais, 
elementos que estavam ligados ao modelo teórico e 
outros fatores que poderiam ser discutidos nas 
próximas etapas.  Na segunda fase, foram gerados os 
códigos de acordo com os principais pontos de 
interesse na transcrição. Tais pontos de interesse 
estão ligados ao Modelo dos 5 C´s e a Contribuição 
(prevenção de comportamentos de risco e medidas 
preventivas) relacionados ao DPJ. Na terceira fase, os 
códigos foram agrupados em temas. Na quarta fase, 
os temas foram revisados e refinados de forma que 
não houvesse repetições de informações. Na quinta 
fase, as especificidades de cada tema foram refinadas, 
definidas e nomeadas para que melhor 
representassem os resultados. Na última fase, foi 
elaborado o relatório de resultados apresentados em 
forma de figuras, tabelas e citações das falas. Para que 
as informações obtidas nas falas dos entrevistados 
pudessem ser melhor analisadas, todo o processo foi 
realizado e discutido por dois pesquisadores 
familiarizados com o modelo teórico envolvido na 
matriz teórica.   
A seguir, serão apresentados na tabela 2, os resultados 
quantitativos sobre as percepções do estudantes-
atletas acerca das life skills através do esporte. 
Posteriormente, será apresentado os dados 
qualitativos relacionados aos objetivos e as 
estratégias utilizadas pelos professores/treinadores 
nos treinamentos. 
 

Resultados 
 
A tabela 2 apresenta os dados descritivos (média e 
desvio padrão) e a comparação das dimensões de life 
skills. Baseado nos resultados de todos os estudantes-
atletas, os valores da mediana na escala do LSSS 
(entre 1 a 5) revelou que os participantes perceberam 
a aprendizagem de life skills no esporte.  
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Tabela 2. Comparação das dimensões de life skills de 
estudantes-atletas participantes dos JEC´s. 

Life Skills  DP 
1) Trabalho em equipe 3.99a,f 0.65 
2) Estabelecimento de metas 4.02b,f 0.63 
3) Habilidades sociais 3.84c 0.69 
4) Resolução de problemas 3.48a,b,c,d 0.66 
5) Habilidades emocionais 3.62a 0.92 
6) Liderança 3.76 0.75 
7) Controle do tempo  3.56a,b,f 0.82 
8) Comunicação 3.94d,f 0.66 

Nota: *Diferença significativa de p<0.05 entre a) 1 e 4, 1 e 5, 1 e 
7; b) 2 e 4, 2 e 5, 2 e 7; c) 3 e 4; d) 4 e 8; e) 7 e 1, 7 e 2, 7 e 8. 
 
Na comparação entre as dimensões, os estudantes-
atletas mostraram muitas aprendizagens do trabalho 
em equipe, estabelecimento de metas, habilidades 
sociais e comunicação. As dimensões trabalho em 
equipe e estabelecimento de metas indicaram um 
maior número de diferenças. A dimensão trabalho em 
equipe obteve diferenças significativas com as 
dimensões resolução de problemas, habilidades 
emocionais e controle do tempo (p<0.05). O 
estabelecimento de metas por sua vez, apresentou 
diferenças significativas com a resolução de 
problemas, habilidades emocionais e controle do 
tempo (p<0.05). O presente estudo realizou 
comparações entre os sexos, as escolas e as 
modalidades, não identificando diferenças 
estatisticamente significativas (p>0.05). No tocante 
aos resultados qualitativos, a figura 1, apresenta as 
principais variáveis citadas pelos entrevistados no 
desenvolvimento dos 5 C´s. 

Figura 1. Aspectos relacionados ao desenvolvimento 
dos 5 C´s no esporte citados pelos 
professores/treinadores dos JEC´s. 
 
A partir dos relatos foi possível identificar ações e 
estratégias implícitas que podem ser responsáveis 
pelo desenvolvimento das cinco características 
pessoais por meio do esporte. Uma dessas é a 
competência que pode ser dividida em social (ex: 

resolução de conflitos), acadêmica (ex: assiduidade 
às aulas), cognitiva (ex: tomada de decisões) e 
vocacional (ex: hábitos profissionais e 
organizacionais referentes ao futuro profissional). As 
falas dos professores/treinadores evidenciaram que a 
competência social é trabalhada por meio de 
atividades em grupo conforme expõe a fala seguinte:  

“[...] às vezes eu faço treinamento conjunto com 
eles, até alguns professores aqui da escola 
'professora você é louca de colocar o masculino e 
o feminino juntos' para saber viver em conjunto. 
Sabemos que as forças e as habilidades são 
totalmente diferentes, mas é possível trabalhar em 
conjunto, e eles vivem de forma saudável [...]” 
(P1). 

Além disso, foi notado que uma das escolas 
participantes oferta bolsas de estudo através da 
representação institucional no esporte, e que os 
professores/treinadores se preocupam em 
acompanhar e incentivar os jovens nos seus estudos. 
A competência acadêmica é uma variável 
reconhecida pelos professores/treinadores, conforme 
destacado a seguir: 

 “[...] eu sempre falo para os meus alunos que eles 
têm que estudar, porque através dos estudos eles 
vão conseguir uma colocação melhor. Portas vão 
se abrir, fazendo com que a vida deles 
futuramente seja melhor do que está sendo ou até 
mesmo seja melhor do que dos pais deles que 
estão lutando para eles subirem” (P5). 

Também foram identificados os meios utilizados 
pelos entrevistados para desenvolver os aspectos 
cognitivos através de treinos, que exploravam as 
tomadas de decisões dos jovens. Diante disso, um dos 
participantes afirma que: 

“[...] eu não trabalho de forma mecânica com eles, 
eu sempre procuro trazer jogos, atividades e 
exercícios que trabalham a cognição e 
principalmente esse desenvolvimento da tomada 
de decisões dos atletas. [...] quanto mais 
experiências eles tiverem tanto em treinamento 
quanto em competições e em jogos isso vai tornar 
o atleta com uma capacidade maior de tomada de 
decisões e soluções de problemas tanto dentro 
quanto fora das quadras” (P2). 

É importante ressaltar que foi constatada em uma das 
falas a relevância do esporte para a vida, 
considerando a aprendizagem de valores no esporte 
como primordial para o desenvolvimento da 
competência vocacional. 

“[...] se ele é uma pessoa que sabe trabalhar em 
equipe dentro de um jogo, que sabe agir de forma 
rápida, que sabe pensar de forma lógica, ele vai 
levar isso para a vida profissional. Se ele é uma 
pessoa que respeita os companheiros, o time 
adversário, ele jamais vai querer passar por cima 
de um superior dele lá na frente. Ele vai saber 
trabalhar em uma equipe que vai ter mais pessoas, 
a delegar funções [...]” (P3). 

Em conformidade com esse depoimento, um dos 
entrevistados também expõe a oferta de uma 
disciplina na escola que tem como finalidade nortear 
os objetivos dos jovens em relação ao futuro: “A 
gente trabalha com o protagonismo juvenil, aonde a 



Desenvolvimento Positivo de Jovens por meio do esporte 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 42-53, 2020                
 

47  

criança que toma a decisão do que ela quer para vida. 
[...] Tem a disciplina de projeto de vida [...] a gente 
faz esse auxílio [...]” (P6). 
Outra característica pessoal bastante valorizada pelos 
entrevistados foi a confiança. Os 
professores/treinadores buscam conversar com os 
jovens para estimular as suas crenças positivas e 
realizar simulações de situações presentes no esporte, 
visando fomentar a autoconfiança: 

"Eu acho que a principal estratégia é ser 
verdadeiro. [...] é você não minimizar, e não 
ampliar o tamanho do problema e por ele para 
encarar esse problema de frente. Por exemplo, ir 
competir pela primeira vez em um campeonato 
brasileiro, desafio grande, mas a cada dia no 
treino você vai construindo competências para 
vencer esse desafio lá na frente. Então é um 
desafio é uma simulação de torcida que a gente 
faz no treino. É colocar adversários mais velhos 
ou mais competentes tecnicamente para ele tentar 
enfrentar isso” (P4). 

A respeito do caráter, os participantes relataram a 
importância da ética no esporte e na vida. Desse 
modo, identificou-se que o diálogo, o ensino do Fair 
play (jogo limpo) e a utilização de recursos como 
vídeos e folders são fatores utilizados pelos 
professores/treinadores, para auxiliar os jovens na 
aquisição de comportamentos pautados na ética e na 
moral. “[...] eu sempre ensino para os alunos que a 
lealdade e o jogo limpo são importantes. [...] 
mostrando vídeos e folders, eu tento trazer 
motivações para eles manterem sempre a ética [...]” 
(P1). 
Ao perguntar aos entrevistados sobre a conexão, 
todos indicaram a existência de laços positivos entre 
os jovens estudantes-atletas. Ademais, foi apontado 
que a prática esportiva além de aumentar a 
proximidade, ela pode ser responsável pela 
construção de relacionamentos duradouros de 
amizade: “Sim, sem dúvidas, e isso é ao longo da vida 
toda. [...] Meninos que começaram a treinar comigo 
há vinte anos e até hoje eles são os melhores amigos 
[...]” (P4). 
Inclusive na escola que não havia a presença do 
professor/treinador os estudantes-atletas praticavam 
o voleibol no contraturno por intermédio da amizade: 

"Bastante (risadas) e o que há, a amizade entre 
eles é muito grande. [...] eles se organizam através 
da amizade. Não é nem pelo, ele sabe jogar, ele 
não sabe. Nós vamos juntos, a gente tenta. Ou ele 
é gordo, é magro, não tem isso, eles se juntam 
pelo companheirismo” (P3). 

Além disto, foram identificados laços positivos de 
conexão com a família, esta que juntamente com os 
agentes sociais presentes nos diferentes contextos da 
sociedade, são responsáveis por nutrir o 
desenvolvimento dos jovens estudantes-atletas. 
Partindo dessa lógica, P5 afirma que: “Teve atleta que 
se superou porque o vô gritou (risadas) e foi lá e 
ganhou”. 
Ao questionar os entrevistados sobre o cuidado e a 
compaixão, notou-se que o diálogo é utilizado pelos 

professores/treinadores no desenvolvimento da 
empatia e da simpatia pelo próximo: 

"[...] Então, eu falo para eles coloque-se no lugar 
do outro antes de fazer algo ruim para o próximo, 
eu ensino bastante os meus alunos [...] e a 
simpatia tem a todo o momento. Porque eu acho 
que a simpatia começa com o professor. Então se 
o professor souber trabalhar a simpatia em um 
grupo com certeza o grupo será sempre simpático. 
[...]” (P1). 

Nas entrevistas, os professores/treinadores relataram 
a importância de alguns aspectos que exercem 
influência positiva no desenvolvimento humano, bem 
como práticas presentes entre os estudantes que 
maculam este processo. A tabela 3, apresenta um 
resumo dos depoimentos dos professores/treinadores 
acerca da formação humana, os valores importantes 
no desenvolvimento dos estudantes-atletas, a 
percepção de presença de comportamentos de risco 
na adolescência e as medidas de prevenção para evitar 
estes comportamentos. 
 
Tabela 3. Aspectos apontados pelos 
professores/treinadores como relacionados aos 
valores no esporte, comportamentos de risco e 
medidas preventivas. 

Valores no esporte 
Trabalho em 

equipe 
Disciplina Honestidade 

Compromisso Caráter Princípios de 
conduta 

Respeito Perseverança Vencer barreiras 
Comportamentos de risco 

Consumo de 
álcool e 
drogas 

Consumo de 
narguilé 

Relações sexuais 
sem o uso de 
preservativos 

Desordens 
alimentares 
(bulimia e 
anorexia) 

Uso de 
suplementos 

alimentares sem 
prescrição 

Prática de 
musculação com 
acompanhamento 
de profissionais 
não autorizados 

Medidas preventivas 
Diálogo Encaminhamento 

profissional  
Tutoria escolar 

 
De acordo com os professores/treinadores 
entrevistados, alguns fatores são importantes para a 
formação dos jovens, como: trabalho em equipe, 
disciplina, honestidade, compromisso, caráter, 
princípios de conduta, respeito, perseverança e vencer 
barreiras. Em relação aos comportamentos de risco à 
saúde, os participantes citaram as seguintes práticas 
prejudiciais: consumo de álcool e drogas, relações 
sexuais sem o uso de preservativos, desordens 
alimentares, o uso de suplementos alimentares sem 
prescrição e a prática de musculação com 
acompanhamento de profissionais não autorizados. 
Desse modo, ações que visam à profilaxia foram 
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abordadas pelos professores/treinadores. Partindo 
dessa lógica, um dos entrevistados afirma que: 

 “[...] Nós temos aqui na escola não é bem 
padrinhos, mas são os tutores de alguns alunos 
nossos. [...] É nessa tutoria que a gente senta para 
poder conversar com os alunos e acaba passando 
essas informações a respeito de drogas, a respeito 
até mesmo de relações sexuais e diversas coisas 
que o adolescente tem essa necessidade às vezes 
de perguntar e não consegue com os pais [...]” 
(P6). 

 
Discussão 

 
Nos resultados descritivos, evidenciou-se sob a 
concepção dos estudantes-atletas a possível 
ocorrência da aprendizagem de life skills por meio da 
atividade esportiva, tendo destaque o trabalho em 
equipe, estabelecimento de metas, habilidades sociais 
e a comunicação. Em estudo realizado com alunos do 
ensino médio, Düz e Aslan (2020) identificaram que 
os participantes com maior tempo de prática no 
esporte, apresentaram maneiras mais eficazes de 
gerenciar o tempo e estabelecer metas mais definidas. 
No longo prazo, o tempo de prática é um fator que 
pode influenciar no desenvolvimento de life skills, 
logo, no campo prático a sistematização do esporte é 
fundamental para promover experiências positivas e 
a permanência no esporte (Freire et al., 2020). Na 
literatura, ainda é possível identificar estudos 
efetuados em contextos de elite (Barker, Barker-
Ruchti, Rynne, & Lee, 2014), em modalidades de 
cunho individual (Hemphill, Gordon, & Wright, 
2019) e coletivo (Mossman & Cronin, 2019), bem 
como constatar o papel do esporte na formação 
cívica, como foi possível observar nesta esfera 
educacional. Existem similaridades entre as 
ocorrências vividas no esporte com as situações 
presentes em outros ambientes sociais, como a 
aquisição de habilidades desenvolvidas na prática 
esportiva que fomentam a resiliência e a crença de 
utilização em outros contextos da vida (Gould & 
Carson, 2008).  
Em contrapartida, há evidências científicas que 
comprovam o desenvolvimento de aspectos negativos 
provenientes da prática esportiva, como transtornos 
alimentares (Reel & Gill, 1996; Anshel, 2004) e 
lesões (Steiner, McQuivey, Pavelski, Pitts, & 
Kraemer, 2000). Para Gould e Carson (2008), essas 
consequências positivas ou negativas perpassam pela 
atuação de treinadores. Visando contribuir com esses 
profissionais Turnnidge et al. (2014), Pierce et al. 
(2016) e Ciampolini et al. (2020) apresentaram 
princípios, procedimentos e estratégias que auxiliam 
na estruturação do esporte, direcionado ao ensino de 
life skills.  
A partir dos resultados qualitativos do presente 
estudo, identificou-se que os professores/treinadores 
desenvolvem ações e estratégias implícitas voltadas 
aos 5 C´s. Tais estratégias estão vinculadas ao cultivo 
de características e habilidades que podem auxiliar os 

jovens no seu desenvolvimento, mas, o ensino sobre 
a utilização em outros contextos como a escola, 
família e o trabalho não é intencional (Turnnidge et 
al., 2014). Dessa maneira, as ações e estratégias 
relacionadas a promoção dos cinco domínios podem 
desencadear a emersão do sexto C de contribuição, 
que é caracterizado pela percepção de direitos e 
deveres do indivíduo, perante a sociedade civil 
(Lerner et al., 2005). Corroborando aos resultados 
deste estudo, Coakley (2016) constata que o 
planejamento esportivo, os objetivos e as ações do 
treinador, são pilares que sustentam o 
desenvolvimento de life skills e o DPJ.  
Em estudo realizado sob a ótica dos treinadores Vella, 
Oades e Crowe (2011) identificaram o 
estabelecimento de objetivos que permeiam o DPJ, 
concluindo que além do ensino da competência, 
confiança, conexão e do caráter, os treinadores se 
sentem responsáveis por facilitar as life skills e as 
capacidades psicológicas positivas de seus atletas. No 
estudo de Gould et al. (2007), evidenciou-se que a 
confiança, comunicação e o respeito são fatores 
importantes, para conectar o ensino das habilidades 
esportivas com os aspectos ligados ao 
desenvolvimento positivo. Já no estudo desenvolvido 
por Trottier e Robitaille (2014), identificou-se uma 
predominância no ensino da autoconfiança e do 
respeito. Entretanto, os treinadores não estão isentos 
das dificuldades como instabilidade, insegurança e a 
incerteza que prejudicam a atuação na formação de 
jovens no esporte (Tozetto et al., 2019). Neste 
sentindo, é necessário que haja o aumento de 
investigações e discussões acerca dos elementos 
constituintes dos cursos de educação física e de 
formação continuada, visando fornecer subsídios para 
auxiliar os professores e treinadores que atuam com o 
esporte no Brasil. 
Os entrevistados deste estudo também relataram 
práticas prejudiciais à saúde, que exercem influência 
negativa na transição da juventude para a fase adulta. 
Em diferentes países, a exposição a um ou mais 
comportamentos de risco à saúde tem se mostrado 
elevado entre os adolescentes, demonstrando a 
vulnerabilidade em aderir atividades que 
comprometem a saúde física e mental (Júnior & 
Lopes, 2004; Moura, Torres, Cadete, & Cunha, 
2018). No Brasil, em diversos estados, é possível 
identificar estudos no âmbito educacional, que 
constataram práticas prejudiciais à saúde como: 
transtornos alimentares (Bittencourt, Nunes, Oliveira, 
& Caron, 2013), utilização de substâncias psicoativas 
(Vieira, Aerts, Freddo, Bittencourt, & Monteiro, 
2008), inatividade física (Ceschini, Andrade, 
Oliveira, Júnior, & Matsudo, 2009) e relações sexuais 
sem o uso de preservativos (Viana, Faúndes, Mello, 
& Sousa, 2007). Tais práticas estão associadas a 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
(Oliveira-Campos et al., 2018), gravidez não 
planejada e as infecções sexualmente transmissíveis 
(IST) (Almeida et al., 2017), tornando precoce o risco 
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de morbimortalidade (Guedes & Lopes, 2010). Dessa 
forma, nem todas as pessoas passam pelo processo de 
desenvolvimento positivo, acarretando dificuldades 
nas resoluções de problemas diários e nos 
relacionamentos interpessoais (Côté & Hancock, 
2014). No campo prático, é importante que 
professores/treinadores atuem juntamente com a 
comunidade escolar, objetivando articular ações para 
desenvolver a capacidade reflexiva dos estudantes-
atletas acerca das práticas nocivas relatadas na 
literatura.  
No presente estudo, os professores/treinadores 
relataram medidas profiláticas por meio do diálogo, 
encaminhamento profissional e a oferta de tutoria 
escolar. Pinto et al. (2019) defendem a efetivação de 
políticas públicas que fomentem o deslocamento 
ativo para a escola, visando prevenir a obesidade. No 
estudo é evidenciada a importância da educação 
física, a respeito da promoção dos conhecimentos 
sobre a saúde. Logo, trabalhar no contexto escolar os 
conteúdos associados aos temas transversais saúde, 
ética e orientação sexual, assim como, incentivar 
programas de promoção da saúde se faz de extrema 
importância para reduzir tais práticas (Coutinho, 
Santos, Folmer, & Puntel, 2013; Oliveira-Campos et 
al., 2018). Nessa perspectiva, destaca-se no cenário 
nacional as intervenções educacionais dos 
programas: PROERD (Programa Educacional de 
Resistência as Drogas e a Violência) (Soares, 2016), 
Segundo Tempo (Pizani et al., 2020) e do Instituto 
Ayrton Senna (Esperança et al., 2013) que possuem o 
objetivo em comum de promover o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes brasileiros. Na 
ausência desses programas, o esporte no contraturno 
escolar, pode se tornar ainda mais relevante. 
Além do contexto escolar, a família e o esporte 
possuem um papel imprescindível no processo de 
desenvolvimento humano (Dessen & Polonia, 2007; 
Sanches & Rubio, 2011; Zappe & Dell´Aglio, 2016; 
Youngblade et al., 2007). Swann et al. (2018) 
identificaram que, na perspectiva dos adolescentes, o 
esporte é um veículo promissor capaz de apoiar a 
saúde mental, considerando os treinadores e os pais 
como indivíduos-chave de apoio. Desta forma, o 
envolvimento familiar e a relação treinador-atleta, 
possuem fundamental importância na construção de 
um ambiente coeso e motivacional, proporcionando 
maiores possibilidades de permanência e 
autorrealização esportiva (Fiorese et al., 2017; 
Nakashima, Junior, Vissoci, & Vieira, 2018). 
Portanto, os profissionais que atuam no esporte 
inseridos na escola e em clubes, devem buscar a 
atuação conjunta com a família no processo 
formativo de jovens. 
 

Reflexões finais 
 

O estudo pretendeu analisar as percepções de 
estudantes-atletas acerca da aprendizagem de life 
skills através do esporte, bem como identificar os 

objetivos e as estratégias utilizadas pelos 
professores/treinadores durante os treinamentos. 
Conclui-se, com base na percepção dos estudantes-
atletas, que a prática esportiva proporcionou a 
aprendizagem de life skills como o trabalho em 
equipe e as metas a serem cumpridas, não havendo 
diferença entre sexos, escolas e modalidades. 
Além disto, evidenciou-se que os 
professores/treinadores consideram o esporte como 
uma ferramenta educacional, buscando de maneira 
não intencional cultivar os 5 C’s e reduzir práticas 
prejudiciais à saúde como o uso de drogas lícitas e 
ilícitas, comportamentos sexuais de risco, desordens 
alimentares e o uso inadequado de suplementos. 
Dessa maneira, a estruturação e as estratégias 
desempenhadas pelos participantes do estudo 
parecem estar alinhadas à transmissão de valores 
positivos. 
Contudo, algumas limitações precisam ser pontuadas, 
dentre elas a comparação com apenas quatro 
modalidades esportivas e a não investigação do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, o que 
possibilitaria o entendimento da relevância atribuída 
pela comunidade escolar ao esporte. 
Para futuros estudos sugere-se a ampliação de 
pesquisas que contemplem outras regiões do país, 
assim como estudos de caráter longitudinal para 
investigar os programas esportivos inseridos na 
escola. Através dessas investigações, será possível 
potencializar as discussões em relação aos elementos 
constituintes dos cursos de formação de 
professores/treinadores, visando fomentar a atuação 
profissional pautada na prática crítica e socialmente 
responsável. Além disso, novos achados sobre o 
processo de transferência das life skills poderão ser 
identificados, visando ampliar a compreensão do DPJ 
por meio do esporte no Brasil.   
 

Referências 
 

Alves-Mazzotti, A. J., & Gewandsznajder, F. (2001). O 
método nas ciências naturais e sociais: Pesquisa 
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira,  

Almeida, R. A., Corrêa, R. G., Rolim, I. L., Hora, J. M., 
Linard, A. G., Coutinho, N. P., & Oliveira, P. S. 
(2017). Conhecimento de adolescentes relacionados 
às doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. 
Revista Brasileira de Enfermagem, 70(5), 1087-1094. 
doi: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0531 

Anshel, M. H. (2004). Sources of disordered eating 
patterns between ballet dancers and non-dancers, 
Journal of Sport Behavior, 27(2), 115–133. 

Barber, B. L., Eccles, J. S., & Stone, M. R. (2001). 
Whatever happened to the Jock, the Brain, and the 
Princess? Young adult pathways linked to adolescent 
activity involvement and social identity. Journal of 
Adolescent Research, 16(5), 429-455. doi: 
https://doi.org/10.1177/0743558401165002 



Desenvolvimento Positivo de Jovens por meio do esporte 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 42-53, 2020                
 

50  

Barker, D., Barker-Ruchti, N., Rynne, S., & Lee, J. 
(2014). Moving out of sports: A sociocultural 
examination of olympic career transitions. 
International Journal of Sports Science & Coaching, 
9(2), 255-270. doi: https://doi.org/10.1260/1747-
9541.9.2.255  

Benson, P. L., Scales, P. C., Hamilton, S. F., & Jr, A. S. 
(2006). Positive youth development: Theory, 
research, and applications. In R. M. Lerner (Ed.), 
Theoretical models of human development. 
Handbook of Child Psychology (6ª ed.). Hoboken, 
NJ: Wiley. 

Bittencourt, L. J., Nunes, M. O., Oliveira, J. J., & Caron, 
J. (2013). Risco para transtornos alimentares em 
escolares de Salvador, Bahia, e a dimensão raça/cor. 
Revista de Nutrição, 26(5), 497-508. doi: 
https://doi.org/10.1590/S1415-52732013000500001  

Braun, V., Clarke, V., Weate, P. (2016). Using thematic 
analysis in sport and exercise research. In B. Smith & 
A. Sparkes (Eds.) Routledge handbook of qualitative 
research methods in sport and exercise (pp. 191-
205). London: Routledge. 

Bronfenbrenner, U. (1996). A ecologia do 
desenvolvimento humano: Experimentos naturais e 
planejados. Porto Alegre, Rs: Artmed. 

Camiré, M., & Santos, F. (2019). Promoting positive 
youth development and life skills in youth sport: 
Challenges and opportunities amidst increased 
professionalization. Journal of Sport Pedagogy and 
Research, 5(1), 27-34. 

Camiré, M., Trudel, P., & Forneris, T. (2009). High 
school athletes’ perspectives on support, 
communication, negotiation and life skill 
development. Qualitative Research in Sport and 
Exercise,1(1), 72–88. doi: 
10.1080/19398440802673275 

Ceschini, F. L., Andrade, D. R., Oliveira, L. C., Júnior, J. 
F., & Matsudo, V. K. (2009). Prevalência de 
inatividade física e fatores associados em estudantes 
do ensino médio de escolas públicas estaduais. Jornal 
de Pediatria, 85(4), 301-306. doi: 
https://doi.org/10.2223/JPED.1915  

Ciampolini, V., Milistetd, M., Kramers, S., & 
Nascimento, J. V. (2020). O que são Life Skills e 
como integrá-las no esporte brasileiro para promover 
o desenvolvimento positivo de jovens? Journal 
Physical Education, 31, e3150. doi: 
10.4025/jphyseduc.v31i1.3150 

Coakley J. (2016). Positive youth development through 
sport: Myths, beliefs, and realities. In: Holt NL, 
editor. Positive Youth Development through Sport. 
2° ed, New York: Routledge; p. 21-33. 

Coakley J. (2011). Youth Sports: What Counts as 
“Positive Development?” Journal of Sport and Social 

Issues 35(3), 306-324. doi: 
10.1177/0193723511417311  

Côté, J., & Hancock, D. J. (2014). Evidence-based 
policies for youth sport programmes. International 
Journal of Sport Policy and Politics. doi: 
10.1080/19406940.2014.919338 

Coutinho, R. X., Santos, W. M., Folmer, V., & Puntel, R. 
L. (2013). Prevalência de comportamentos de risco 
em adolescentes. Caderno Saúde Coletiva, 21(3), 
441-449. doi: 10.1590/s1414-462x2013000400013  

Cronin, L. D., & Allen, J. (2017). Development and 
initial validation of the skills scale for sport. 
Psychology of sport and exercise, 28, 105-119. doi: 
10.1016/j.psychsport.2016.11.001 

Cronin, L. D., Allen, J., Mulvenna, C., & Russell, P. 
(2017). An investigation of the relationships between 
the teaching climate, students’ perceived life skills 
development and well-being within physical 
education. Physical Education and Sport Pedagogy, 
23(2). doi: 10.1080/17408989.2017.1371684 

Cronin, L., Marchant, D., Allen, J., Mulvenna, C., 
Cullen, D., Williams, G., & Ellison, P. (2019). 
Students’ perceptions of autonomy-supportive versus 
controlling teaching and basic need satisfaction 
versus frustration in relation to life skills 
development in PE. Psychology of Sport & Exercise, 
44, 79-89. doi: 10.1016/j.psychsport.2019.05.003 

Cronin, L., Marchant, D., Johnson, L., Huntley, E., 
Kosteli, M. C., Varga, J., & Ellison, P. (2020). Life 
skills development in physical education: A self-
determination theory-based investigation across the 
school term. Psychology of Sport & Exercise, 49. doi: 
10.1016/j.psychsport.2020.101711 

Dessen, M. A., & Polonia, A. C. (2007). A família e a 
escola como contextos de desenvolvimento humano. 
Paidéia, 17(36), 21-32. 

Düz S., & Aslan, T. V. (2020). The effect of sport on life 
skills in high school students. Asian Journal of 
Education and Training, 6(2), 161-168. doi: 
10.20448/journal.522.2020.62.161.168 

Esperança, J. L., Dias, C., Brustad, R. J., Fonseca, A. M. 
(2018). Desenvolvimento positivo dos jovens: Estudo 
exploratório realizado com estudantes portugueses. 
Análise Psicológica, 4, 427-437. doi: 
10.14417/ap.1420     

Esperança, J. M., Regueiras, M. L., Brustad, R. J., & 
Fonseca, A. M. (2013). Um olhar sobre o 
desenvolvimento positivo dos jovens através do 
desporto. Revista de Psicología del Deporte, 22(2), 
481-487. 

Fiorese, L., Pizzo, G. C., Contreira, A. R., Lazier-Leão, 
T. R., Moreira, C. R., Rigoni, P. A., & Junior, J. R. 
(2017). Associação entre motivação e coesão de 
grupo no futebol profissional: relacionamento 
treinador-atleta é um fator determinante? Revista de 

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101711


Desenvolvimento Positivo de Jovens por meio do esporte 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 42-53, 2020                
 

51  

Psicología del Deporte/ Journal of Sport Psychology, 
27, Suppl 1, p. 51-57. 

Freire, G. L., Neto, A. C., Santos, M. C., Tavares, J. E., 
Oliveira, D. V., & Junior, J. R. (2020). 
Desenvolvimento de habilidades para vida em 
adolescentes praticantes de esportes individuais. 
Research, Society and Development, 9(8). doi: 
10.33448/rsd-v9i8.5557 

Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa 
(4. ed.). Atlas: São Paulo. 

Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development 
through sport: Current status and future directions. 
International Review of Sport and Exercise 
Psychology, 1(1), 58-78. doi: 
10.1080/17509840701834573 

Gould, D., Collins, K., Lauer, L., & Chung, Y. (2007). 
Coaching life skills through football: A study of 
award winning high school coaches. Journal of 
Applied Sport Psychology, 19, 16-37. doi: 
10.1080/10413200601113786 

Guedes, D. P., & Lopes, C. C. (2010). Validation of the 
brazilian version of the 2007 Youth Risk Behavior 
Survey. Revista Saúde Pública, 44(5). 

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. 
(2019). When to use and how to report the results of 
PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.  

Hemphill, M. A., Gordon, B., & Wright, P. M. (2019). 
Sports as a passport to success: life skill integration 
in a positive youth development program. Physical 
Education and Sport Pedagogy, doi: 
10.1080/17408989.2019.1606901 

Holt, N. L., & Neely, K. C. (2011). Positive youth 
development through sport: A review. Revista de 
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el 
Deporte, 6(2), 299-316. 

Holt, N. L., Tink L. N., Mandigo, J. L., & Fox, K. R. 
(2008). Do youth learn life skills through their 
involvement in high school sport? A case study. 
Canadian Journal of Education, 31(2), 281-304. 

Jones, M. I., Dunn, J. G., Holt, N. L., Sullivan, P. J., & 
Bloom, G. A. (2011). Exploring the “5Cs” of positive 
youth development in sport. Journal of Sport 
Behavior, 34, 250-267. 

Júnior, J. C., & Lopes, A. S. (2004). Comportamentos de 
risco relacionados à saúde em adolescentes. Revista 
brasileira de Ciência e Movimento, 12(1), 7-12. 

Kochanek, J., & Erickson K. (2019). Interrogating 
positive youth development through sport using 
critical race theory. Quest.  doi: 
10.1080/00336297.2019.1641728 

Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., 
Phelps, E., Gestsdottir, S., Naudeau, S., Jelicic, H., 
Alberts, A., Ma, L., Smith, L. M., Bobek, D. L., 
Richman-Raphael, D., Simpson, I., Christiansen, E. 

D., & Eye, A. V.  (2005). Positive youth 
development, participation in community youth 
development programs, and community contributions 
of fifth-grade adolescents: Findings from the first 
wave of the 4-h study of positive youth development. 
The Journal of Early Adolescence, 25(1), 17-71. DOI: 
10.1177/0272431604272461 

Lerner, R. M., Tirrell, J. M., Dowling, E. M., Geldhof, G. 
J., Gestsdóttir, S., Lerner, J. V., King, P. E., Williams, 
K., Iraheto, G., & Sim, A. T. (2019). The end of the 
beginning: Evidence and absences studying positive 
youth development in a global context. Adolescent 
Research Review, 4, 1-14. doi: 
https://doi.org/10.1007/s40894-018-0093-4 

Mossman, G. J., Cronin, L. D. (2019). Life skills 
development and enjoyment in youth soccer: The 
importance of parental behaviours. Journal of Sports 
Sciences, 37(8), 850-856. doi: 
10.1080/02640414.2018.1530580 

Moura, L. R., Torres, L. M., Cadete, M. M., & Cunha, C. 
F. (2018). Fatores associados aos comportamentos de 
risco à saúde entre adolescentes brasileiros: Uma 
revisão integrativa. Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, 52, e03304. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1980220X201702040330
4 

Nakashima, F. S., Junior, J. R., Vissoci, J. R., & Vieira, 
L. F. (2018). Envolvimento parental no processo de 
desenvolvimento da carreira esportiva de atletas da 
seleção brasileira de ginástica rítmica: Construção de 
um modelo explicativo. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte, 40(2), 184-196. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.rbce.2018.01.016   

Nascimento-Junior, J. R., Fortes, L. S., Freire, G. L., 
Oliveira, D. V., Fiorese, L., & Cronin, L. D. (2019). 
Cross-Cultural adaptation and psychometric 
properties of the Portuguese version of the life skills 
scale for sport. Measurement in Physical Education 
and Exercise Science, doi: 
https://doi.org/10.1080/1091367X.2019.1647208 

Oliveira-Campos, M., Oliveira, M. M., Silva, S. U., 
Santos, M. A., Barufaldi, L. A., Oliveira, P. P., 
Andrade, S. C., Andreazzi, M. A., Moura, L., Malta, 
D. C., & Souza, M. F. (2018). Fatores de risco e 
proteção para as doenças crônicas não transmissíveis 
em adolescentes nas capitais brasileiras. Revista 
brasileira de epidemiologia, 21, (Suppl 1): E180002. 
doi: 10.1590/1980-549720180002.supl.1 

Palheta, C. E., Ciampolini, V., Nunes, E. L., Santos, F., 
Milistetd, M. (2020). Between intentionality and 
reality to promote positive youth development in 
sport-based programs: a case study in Brazil. Physical 
Education and Sport Pedagogy. doi: 
10.1080/17408989.2020.1792870 

Petitpas, A. J., Raalte, J. L., Cornelius, A. E., & Presbrey, 
J. (2004). A life skills development program for high 

http://dx.doi.org/10.1080/17509840701834573
https://doi.org/10.1007/s40894-018-0093-4
http://dx.doi.org/10.1590/S1980220X2017020403304
http://dx.doi.org/10.1590/S1980220X2017020403304
https://doi.org/10.1080/1091367X.2019.1647208
https://doi/


Desenvolvimento Positivo de Jovens por meio do esporte 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 42-53, 2020                
 

52  

school student-athletes. The Journal of Primary 
Prevention, 24(3), 325-334. 

Pierce, S., Kendellen, K., Camiré M., & Gould, D. 
(2016). Strategies for coaching for life skills transfer. 
Journal of Sport Psychology in Action. 
doi:10.1080/21520704.2016.1263982 

Pinto, A. A., Claumann, G. S., Klen, J. A., Marquez, G., 
Silva, D. A., & Pelegrini, A. (2019). Deslocamento 
ativo para a escola e indicadores antropométricos de 
obesidade em adolescentes. Revista brasileira de 
Ciência e Movimento, 27(1), 90-98. 

Pizani, J., Barbosa-Rinaldi, L. P., Kravchychyn, C., 
Teixeira, F. C., Filho, A. R., & Oliveira, A. A. (2020). 
Acompanhamento e assessoria pedagógica do 
programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. 
Journal Physical Education, 31, 1-12, e3105. doi: 
10.4025/jphyseduc.v31i1.3105 

Reel, J. J., & Gill, D. L. (1996). Psychosocial factors 
related to eating disorders among high school and 
college female cheerleaders. The Sport Psychologist, 
10, 195–206. 

Reverdito, R. S., Carvalho, H. M., Galatti, L. R., Scaglia, 
A. J., Gonçalves, C. E., & Paes, R. R. (2017). Effects 
of youth participation in extra-curricular sport 
programs on perceived self- efficacy: A multilevel 
analysis. Perceptual and Motor Skills, 124(3), 569-
583. doi: 10.1177/0031512517697069 

Rizzo, D. S., Ferreira, A. M., & Souza, W. C. (2014). 
Desenvolvimento Positivo dos Jovens (DPJ) através 
do esporte: Perspectivas em países da língua 
portuguesa. Conexões, 12(3), 106-120. 

Roth, J. L., & Brooks-Gunn, J. (2003). What exactly is a 
youth development program? Answers from research 
and practice. Applied Developmental Science, 7, 94-
111.   

Sanches, S. M., & Rubio, K. (2011). A prática esportiva 
como ferramenta educacional: Trabalhando valores e 
a resiliência. Educação e Pesquisa, 37(4), 825-842. 

Santos, F., Corte-Real, N., Regueiras, L., Dias, C., & 
Fonseca, A. (2018). As percepções de treinadores 
acerca do papel do futebol no desenvolvimento 
positivo de jovens em risco de exclusão social: Que 
realidade? Cuadernos de Psicología del Deporte, 
2(18), 214-227. 

Soares, M. (2016). Proerd: A construção do 
conhecimento e a tomada de decisão como uma 
estratégia didático-pedagógica. Dialogia, (23), 125-
136. doi: 10.5585/Dialogia n.23.5584 

Steiner, H., McQuivey, R. W., Pavelski, R., Pitts, T., & 
Kraemer, H. (2000). Adolescents and sports: Risk or 
benefit? Clinical Pediatrics, 39(3), 161-166. 

Swann, C., Talenta, J., Draper, G., Liddle, S., Fogarty, 
A., Hurley, D., & Vella, S. (2018). Youth sport as a 
context for supporting mental health: Adolescent 

male perspectives. Journal Psychology of Sport & 
Exercise, 35, 55-64. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.11.008 

Taylor, I. M., & Bruner, M. W. (2012). The social 
environment and developmental experiences in elite 
youth soccer. Psychology of Sport and Exercise, 
13(4), 390-396. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.01.008 

Tozetto, A. B., Milistetd, M., Collet, C., Iha, T., Anello, 
J. L., & Nascimento, J. V. (2019). Treinadores de 
Basquetebol: Os desafios da prática na formação 
esportiva de jovens. Cuadernos de Psicología del 
Deporte, 19(1), 291-301. 

Trottier, C., & Robitaille, S. (2014). Fostering Life Skills 
Development in High School and Community Sport: 
A Comparative Analysis of the Coach‟s Role. The 
Sport Psychologist, 28, 10-21. doi: 
http://dx.doi.org/10.1123/tsp.2012-0094 

Turnnidge, J., Côté, J., & Hancock, D. J. (2014). Positive 
youth development from sport to life: explicit or 
implicit transfer? Quest, 66(2), 203-217. doi: 
10.1080/00336297.2013.867275 

Vella, S. A., Oades, L. G., & Crowe, T. P. (2013). The 
relationship between coach leadership, the coach-
athlete relationship, team success, and the positive 
developmental experiences of adolescent soccer 
players. Physical Education and Sport Pedagogy, 
18(5), 549-561. doi: 10.1080/17408989.2012.726976 

Vella, S. A., Oades, L. G., & Crowe, T. P. (2011). The 
Role of the Coach in Facilitating Positive Youth 
Development: Moving from Theory to Practice, 
Journal of Applied Sport Psychology, 23(1), 33-48. 
doi: 10.1080/10413200.2010.511423 

Viana, F. J., Faúndes, A., Mello, M. B., & Sousa, M. H. 
(2007). Factors associated with safe sex among public 
school students in Minas Gerais, Brazil. Caderno de 
Saúde Pública, 23(1), 43-51. 

Vieira, P. C., Aerts, D. R., Freddo, S. L., Bittencourt, A., 
& Monteiro, L. (2008). Uso de álcool, tabaco e outras 
drogas por adolescentes escolares em município do 
Sul do Brasil. Caderno de Saúde Pública, 24(11), 
2487-2498. 

Youngblade, L. M., Theokas, C., Schulenberg, J., Curry, 
L., Huang, I., & Novak, M. (2007). Risk and 
promotive factors in families, schools, and 
communities: A contextual model of positive youth 
development in adolescence. Pediatrics, 119. doi: 
10.1542/peds.2006-2089H 

Zappe, J. G., & Dell’ Aglio, D. D. (2016). Risco e 
proteção no desenvolvimento de adolescentes que 
vivem em diferentes contextos: Família e 
institucionalização. Revista Colombiana de 
Psicología, 25(2), 289-305. doi: 
10.15446/rcp.v25n2.51256 

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.11.008
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.01.008
http://dx.doi.org/10.1123/tsp.2012-0094


Desenvolvimento Positivo de Jovens por meio do esporte 

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 42-53, 2020                
 

53  

Apêndice 
 

 

ROTEIRO PERGUNTAS (Professores/Treinadores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADOS PESSOAIS 

1. Eu gostaria de saber qual a sua história com a modalidade esportiva que você trabalha? 
      a- Possui afinidade? Teve contato com esse esporte ou outros na juventude? 
      b- Quais foram os benefícios pessoais que você adquiriu através da prática esportiva? 
2. Eu gostaria que você falasse sobre a sua formação acadêmica? 
      a- Quanto tempo de atuação profissional? 
3. Você busca cursos de formação? Quais? 
      a- Com que frequência isso ocorre? 
      b- Quais cursos já foram realizados? 
4. Na atualidade, durante o desenvolvimento humano, quais valores você acredita que 
são importantes? 
      a- Você leva em consideração esses valores na realização dos seus treinos? Como? 
5. Quais os objetivos ou habilidades o treinamento busca desenvolver? 
      a- Quais características pessoais são contempladas? 

 
CRS 

6. Existem jovens que aderem práticas prejudiciais à saúde? Quais? Como você orienta 
os seus estudantes-atletas acerca disso? 

 
 
 

COMPETÊNCIA 

7. Você cobra os seus estudantes-atletas em relação aos estudos na escola? Como? Por 
quê? 
8. Em sua opinião, como os seus treinamentos podem colaborar para que os seus 
estudantes-atletas tenham autonomia para tomar decisões? 

 
 

CONFIANÇA 

9. Você estimula a autoconfiança dos seus estudantes-atletas? Como? 
10. Você acredita que o contexto esportivo auxilia os seus estudantes-atletas no 
desenvolvimento de crenças positivas? 
      a- Quais são as suas estratégias para alcançar esse desenvolvimento? 

 
 
 
 
 

CARÁTER 

11. O respeito entre companheiros de equipe é presente nos treinos? 
12. Os estudantes-atletas respeitam você e os funcionários da escola? 
13. Você acredita que ações voltadas ao Fair Play são praticadas pelos estudantes-atletas 
nos treinos e nas competições escolares? Por quê? 
14. Como você auxilia os jovens a desenvolverem comportamentos corretos pautados na 
ética e na moral? Por quê? 

 
 
 

CONEXÃO 

15. Existe amizade entre os estudantes-atletas? 
16. Você acredita que o seu treinamento pode colaborar para que os alunos construam 
relacionamentos saudáveis com as pessoas e instituições? Como? Por quê? 
17. Quais são as pessoas que os estudantes-atletas possuem mais proximidade? 

CUIDADO E 
COMPAIXÃO 

18. Em sua opinião, como os jovens podem desenvolver através do esporte a empatia e 
a simpatia com o próximo? 

 
CONCLUSÃO 

19. Os familiares e amigos dos estudantes-atletas acompanham os treinos? 
      a- Como você vê a presença deles nos treinos e nas competições escolares? 
20. Você acredita que os seus ensinamentos através do esporte podem ser utilizados pelos 
estudantes-atletas em outros contextos de suas vidas? Cite exemplos. 



Journal of Sport Pedagogy and Research  6(3) - (2020) 54-58 
https://doi.org/10.47863/NTPH1975 

*Correspondência: Ricardo Lima – ricardo.lima@esdl.ipvc.pt  54  

Diferenças no rendimento desportivo entre os 

judocas séniores e juniores melhores classificados no 

ranking mundial 

 

João Sousa1, Ricardo Lima1,3, Rui Silva1, Miguel Camões1, Filipe Manuel 
Clemente1,2 

1Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
2Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, Lisboa 1049-001, Portugal 
3Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development - CIDESD  
 
 

RESUMO: 

O objetivo do presente estudo foi comparar as diferenças do rendimento desportivo entre os judocas 
séniores e juniores melhores classificados no ranking mundial. Vinte atletas masculinos foram 
analisados sendo que dez pertenciam ao escalão sénior (idade: 27.7±2.8 anos) e dez ao escalão 
júnior (idade: 19.3±0,6 anos).  Um total de 240 combates referentes a atletas séniores e 240 a atletas 
juniores foram analisados. Os vinte e quatro combates mais recentes de cada atleta foram 
analisados. O número de vitórias, Ippons, Waza-ari e faltas foram codificadas e registadas. A 
diferença no ranking entre o atleta analisado e o opositor foi igualmente analisada, considerando-
se como covariável. A ANCOVA one-way revelou que os atletas juniores executaram menos Waza-
ari que os séniores (-25.8%; p = 0.027; d = 0.182). Concluiu-se que os principais resultados são 
similares entre juniores e séniores, com exceção do número de Waza-ari que é significativamente 
superior em séniores. 
 

Differences in sports performance between senior and junior judokas best ranked in the 
world ranking 

 
ABSTRACT: 
The purpose of this study was to compare the match performance between the best ranked senior 
and junior Judo athletes. Twenty men athletes were analyzed (senior: N= 10; age: 27.7 ± 2.8 years 
junior: N=10; age: 19.3 ± 0.6 years). The twenty-four most recent matches per athlete were 
analyzed. The most recent matches were considered in a balanced way. Number of winnings and 
loses, Ippons, Waza-ari and penalties were coded. Moreover, gap between the athlete and the 
opponents were used as covariable for the comparisons. One-way ANCOVA revealed that junior 
athletes scored less Waza-ari than senior (-25.8%; p = 0.027; d = 0.182). Conclusions reveals that 
main performance is similar between junior and senior, with exception to the number of Waza-ari 
that is significantly larger in senior.
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Diferenças no rendimento desportivo entre os 
judocas séniores e juniores melhores classificados 

no ranking mundial 
 
O judo é um dos desportos mais populares em todo o 
mundo, em grande parte inerente a todos os seus 
valores e princípios, um dos motivos pela qual se 
tornou uma modalidade olímpica e 
consequentemente uma modalidade de alto 
rendimento desportivo (Sikorski, 2005). Para além do 
referido, o judo é considerado pelos praticantes uma 
modalidade que desenvolve motivações acrescidas 
pelo prazer, pela saúde e pela parte social que abarca 
(Oliveira, et al. 2018). No sentido da competição, um 
combate de judo requer um elevado nível de aptidão 
física e de habilidades técnicas e táticas (Franchini, 
Vecchio, & Matsushigue, 2011). A análise técnico-
tática conseguida através da observação de lutas de 
competidores de elite podem auxiliar no 
desenvolvimento no treino por conta da identificação 
de fatores que tornam alguém campeão (Franchini et 
al., 2013). 
O judo é um desporto onde a força de preensão 
manual é imprescindível, uma vez que a pega, 
depende substancialmente da força da mão (Lima, 
Kubota, Monteiro, Baldan, & Pompeu, 2014). 
Adicionalmente, Courel et al., (2017) num estudo que 
avaliou os valores de referência da preensão manual 
em praticantes de judo, verificou que existe um 
aumento das forças até aos atletas atingirem a faixa 
dos 30 anos, iniciando posteriormente, uma queda 
progressiva. 
Outra condição de performance no judo é o equilíbrio 
postural, tanto estático como dinâmico, sendo estes 
fundamentais para um bom ataque e defesa de um 
golpe (Alonso, Filho, Brech, & Moscoli, 2008).  
Neste sentido, quando comparados judocas de 
escalão júnior e sénior, os os últimos apresentam 
melhores indicadores de performance 
cardiorrespiratória, anaeróbia e equilibro (Maly & 
Heller, 2015).  
No que diz respeito ao combate propriamente dito, a 
sua estrutura temporal, isto é, o tempo de luta na 
categoria masculina júnior e sénior é de quatro 
minutos, embora quando ambos os atletas não têm 
pontuação técnica, ou quando as pontuações técnicas 
são iguais ao fim do tempo normal de luta, a luta deve 
continuar em Golden Score. Face ao exposto, a 
literatura revela que, na competição individual, o 
tempo médio total dos combates pode dividir-se em 
dois parâmetros, ou seja, tempo de combate em pé e 
o tempo de combate no chão (Hernandez & Torres, 
2009). Os mesmos autores, apesar ser um estudo 
datado de 2009, onde os combates tinham a duração 
de cinco minutos, revelam que o tempo médio total 
de cada combate no escalão sénior (por equipas) é 
aproximadamente quatro minutos, tendo uma média 
de tempo de combate em pé perto dos 2.5 minutos e 
de 45 segundos de combate no chão. Contudo, devido 
às sucessivas interrupções que ocorrem durante um 

combate, o judo é considerado um desporto de 
esforço intermitente e de alta intensidade, tornando se 
relevante estudar este desporto de uma forma mais 
pormenorizada, mais propriamente no que diz 
respeito aos ataques e faltas cometidas durante o 
combate, pois são elas que permitem vantagens e, 
consequentemente, alcançar a vitória (Gonçalves, 
2019).  
Nesta linha de pensamento, e mais recentemente, o 
autor citado anteriormente, num estudo levado a cabo 
no campeonato nacional polaco sénior, revelou que 
97% foram ataques em pé (tachiwaza) e 3% no chão 
(newaza). Ainda, 51 culminaram antes do tempo, 
nove por decisão dos árbitros, 37 por outras 
vantagens de pontuação e as faltas cometidas eram 
atribuídas nos dois primeiros e último minutos por 
falta de ataques. Este último resultado, pode ser 
justificado pela fadiga acumulada ou muito 
provavelmente para defender o resultado. 
Assim, com a finalidade de alcançar uma boa 
preparação para os combates de judo, é muito 
importante compreender as características técnicas, 
assim como a estrutura temporal dos combates em 
cada género e categorias de peso (Sterkowicz, 
Miarka, & Fukuda, 2017).   
Desta forma, pela pouca evidência no contexto da 
elite mundial do judo e pela necessidade da 
consolidação científica na produção de conhecimento 
sobre judo (Moreira, Gomes, Salvini, Junior, & 
Moraes e Silva, 2019), o objetivo deste estudo 
pretende comparar e analisar o tempo total de 
combate, número de ações de Ippon, Waza-ari e faltas 
cometidos entre os atletas incluídos no top-10 
mundial sénior e júnior. 
 

Método 
 

Abordagem Experimental ao Problema 
Este trabalho centra-se numa investigação que seguiu 
um desenho observacional analítico. Foram 
analisados os resultados dos 24 combates mais 
recentes dos dez judocas com maior pontuação no 
ranking sénior e júnior da Federação Internacional de 
Judo à data da recolha (16 de março de 2020). A 
seleção dos dez judocas por escalão seguiu a ordem 
de pontos acumulados disponibilizada à data pela 
Federação Internacional de Jugo, independentemente 
da categoria de peso. Nesta investigação as variáveis 
em estudo foram o número de vitórias, derrotas, 
números de Ippon e Waza-ari, número de faltas 
(penalty) e a classificação no ranking do oponente 
foram recolhidos. No sentido de responder ao 
objetivo de estudo comparáramos o número de ações 
de Ippon, Waza-ari e faltas cometidos entre atletas 
incluídos no top-10 mundial sénior e júnior. 
 
Participantes 
Participaram no estudo vinte judocas masculinos, dez 
pertenciam ao escalão sénior (idade: 27.7±2.8 anos) e 
dez ao escalão júnior (idade: 19.3±0.6 anos). Um total 
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de 480 resultados de combates foram analisados, 
correspondendo aos vinte e quatro resultados de 
combates mais recentes dos dez atletas sénior e dos 
dez atletas júnior. Como critérios de inclusão definiu-
se que os dez atletas sénior e júnior com maior 
pontuação no ranking (independentemente da 
categoria de peso) seriam alvos de inclusão. O estudo 
utilizou o repositório de livre acesso da Federação 
Internacional de Judo, seguindo as condutas éticas 
associadas a estudos sem intervenção direta em seres 
humanos. 
 
Procedimentos e Variáveis 
A recolha de dados foi conseguida diretamente do 
banco de dados disponibilizados publicamente pelo 
website oficial da Federação Internacional de Judo na 
secção “World Ranking” seniores e juniores 
masculinos entre os períodos de 16 de março e 20 de 
março de 2020. O mesmo observador, identificou e 
codificou os melhores atletas a partir do mencionado 
banco de dados em cada categoria tendo por  
 
 
 

 
 
consideração o total de pontos acumulados. 
Identificados os atletas, acedeu-se ao histórico 
individual do judoca, também ele no website oficial 
da Federação Internacional de Judo tendo sido 
possível, na secção combates, a obtenção do registo 
de todo o histórico oficial de combates na carreira 
registados na Federação Internacional de Judo. De 
entre diferentes variáveis disponíveis, recolheram-se, 
por combate, as seguintes variáveis: (i) Ippon 
realizado (número); (ii) Waza-ari realizado (n); (ii) 
penalty (falta) (número); (iii) resultado final (vitória 
ou derrota); e (vi) posição no ranking do oponente. 
Da diferença entre as posições no ranking do atleta 
analisado e do adversário, obteve-se a variável 
“diferença em ranking” que foi utilizada como 
covariável na análise inferencial. 
Procedimentos Estatísticos 
Os dados recolhidos foram alvo de tratamento 
preliminar para identificação de eventuais outliers, 
normalidade e homogeneidade da amostra. 
Procedemos a uma análise descritiva dos dados sob a 
forma de média e desvio-padrão. Verificados os 
pressupostos de normalidade (p>0.05) e 
homogeneidade (p>0.05) da amostra para as variáveis 

em causa, procedeu-se ao teste one-way ANCOVA 
onde se designou como covariável a diferença no 
ranking para o opositor. Os procedimentos reportados 
executaram-se no software estatístico SPSS (versão 
24, IBM, USA) para um p<0.05. A determinação da 
magnitude do efeito foi realizada calculando as 
diferenças estandardizadas de Cohen (d). A 
interpretação das magnitudes seguiu os seguintes 
intervalos (Batterham & Hopkins, 2006): [0.0;0.2[, 
efeito trivial; [0.2;0.6[, efeito pequeno; [0.6;1.2[, 
efeito moderado; [1.2;2.0[, efeito grande; [2.0;4.0], 
efeito muito grande.  
 

Resultados 
A estatística descritiva e os resultados da one-way 
ANCOVA para o número de Ippons, Waza-ari e 
faltas provocadas pelos judocas sénior e juniores 
podem ser verificados na tabela 1. Destaque-se que 
dos 240 registados por escalão competitivo, 203 
(85%) resultaram em vitória nos séniores sendo que, 
nos juniores, apenas 172 (72%) resultaram em vitória 
(135%; p = 0.001; d = -0.558). 
 
 

 
 
Os resultados apresentados revelam semelhanças nas 
ações pontuadoras no combate, nomeadamente no 
que diz respeito aos Ippons e à pontuação por falta. 
De salientar que, a única diferença significativa 
encontrada diz respeito à ação de Waza-ari, onde foi 
verificado que os atletas juniores executam menos 
Waza-ari que os séniores (-258%; p = 0027; d = 
0182). 
 

Discussão 
 

O objetivo do estudo foi tentar comparar o número de 
ações de Ippon, Waza-ri e pontuação por faltas entre 
atletas incluídos no top-10 mundial sénior e júnior.  
Os resultados apresentados revelam semelhanças nas 
ações pontuadoras no combate de judo, 
nomeadamente no que diz respeito aos Ippons e à 
pontuação por falta, à exceção dos Waza-aris. Nesta 
última pontuação, verificou-se que os atletas séniores 
têm um valor médio superior aos atletas juniores. 
As evidências deste estudo são sustentadas pela 
literatura, sendo comprovado que os atletas juniores 
procuram atacar mais para vencer os combates por 
ippon, ou para não serem castigados por falta de 

 Séniores 
Média±DP 

Júniores 
Média±DP 

% diferença 
(Júniores-Séniores) p ES | Magnitude 

Dif Opon 23.9±34.2 56.1±74.1 135% <0.001 -0.558|Efeito 
pequeno 

Ippons (n) 0.61±0.49 0.63±0.49 3.3 0.867 0.041 | Efeito 
trivial 

Waza-ari (n) 0.31±0.46 0.23±0.42 -25.8 0.27 0.182 | Efeito 
trivial 

Faltas 
Provocadas (n) 0.84±0.83 0.67±0.87 -20.2 0.169 0.200 | Efeito 

pequeno 

Tabela 1. Estatística descritiva (média±desvio-padrão) dos resultados obtidos em combate por parte dos 
atletas séniores e júniores. 
 

DP: desvio-padrão; ES: dimensão do efeito calculado a partir das diferenças estandardizadas de Cohen. 
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combatividade, o que, consequentemente, aumenta o 
número de frequência de ataques (Miarka, Cury, et 
al., 2014).  No mesmo sentido, num estudo que 
analisou os diferentes níveis de performance de 
judocas em diferentes contextos (Campeonato 
Nacional, Campeonato da Europa e Jogos Olímpicos 
de 2008) concluiu que, à medida que aumenta o nível 
competitivo diminuem as vitórias pela vantagem 
máxima (Ippon) e aumentavam as vitórias por 
vantagens mínimas (Waza-Ari) (Silva, 2009). 
Adicionalmente, e reforçando os resultados obtidos, 
num estudo que comparou o tipo de pontuação em 
dois campeonatos do mundo (Astana 2015 e 
Budapeste 2017), verificou que o número de Waza-
aris tem vindo a aumentar e a penalização por faltas 
a diminuir (Calmet, Pierantozzi, Sterkowicz, Takito, 
& Franchini, 2017). 
Não é apenas no judo que tais resultados são 
apresentados, neste caso, num estudo em   atletas de 
taekwondo, foi constatado que os mais jovens adotam 
um estilo mais ofensivo de combate, justificado pela 
sua capacidade tática limitada em gerir e 
compreender estratégias diferentes ao longo da 
partida (Tornello, Capranica, Chiodo, Carlo, & 
Tessitore, 2013).     
Com o avançar do nível competitivo, experiência e 
consequente compreensão tática, verifica-se uma 
maior quantidade de faltas, o que reflete diferenças 
entre vencedores e derrotados, ou seja, atletas 
vitoriosos conquistam mais pontos por punições do 
que os atletas com derrotas, sendo aplicável tanto em 
mulheres como em homens (Miarka, Leme, et al., 
2014).  
Assim, para evitar esta penalização, os atletas devem 
abarcar uma maior diversidade de pegas e procurar 
uma luta mais ofensiva para que os seus oponentes 
tenham uma atitude mais defensiva e sejam punidos 
por esse comportamento (Ribeiro, 2000). No que diz 
respeito ao tempo de disputa das pegas durante um 
combate de judo, Marcon et al. (2010) reportaram que 
esta ação envolvia aproximadamente metade do 
tempo total de um combate. Nenhuma outra ação 
tática envolve um período tão longo como a disputa 
de pegas, sendo que os movimentos usados nas 
disputas de pegas são necessários para conduzir ações 
ofensivas e ações defensivas (Courel, Franchini, 
Femia, & Stankovic, 2017). 
Na mesma linha de pensamento, é sabido que os 
atletas iniciantes têm mais limitações na estabilidade 
de mão e braço, pois mantem uma pega constante e 
com pouca variação, enquanto, por outro lado, os 
atletas experientes usam predominantemente golpes 
de braços, colocando constantemente o adversário em 
situação de arremesso, uma vez que uma reação 
errada poderia propiciar pontuação ao adversário 
através de Waza-ari ou Ippon (Shimoda, Junior, 
Gomes, Neiva, & Maia, 2007). Estes estudos vão ao 
encontro da investigação realizada por Adam, 
Laskowski, Tabakov e Smaruj (2013) que analisaram 
a preparação técnico-tática dos atletas de judo que 

participaram no campeonato Japonês, isto é, o atleta 
de judo deve treinar mais afincadamente as projeções 
e pegas mais dominantes em combate, aumentando a 
sua eficácia nestas mesmas ações, sendo mais 
predominantes os arremessos do lado esquerdo. 
 O presente estudo apresenta algumas limitações. A 
falta de quantificação do número de ataques que 
resultaram em pontos, tempo total de combate efetivo 
e natureza das faltas dos atletas séniores em relação 
aos atletas juniores devem ser consideradas como 
limitações. Estudos futuros devem incluir novas 
análises que podem envolver comparações entre os 
dois escalões, tal como o número e tipo de ataques, 
momentos de maior combatividade e passividade, 
tipos de pegas mais usadas, local na área de combate 
onde existem mais pontos entre outras variáveis  
Apesar das limitações o presente estudo é, um dos 
primeiros na modalidade a efetuar uma comparação 
entre os atletas sénior e júnior e, tanto quando se 
conseguiu apurar, um dos primeiros a analisar 
possíveis diferenças em judocas de elite em judo, 
segundo o ranking mundial. As principais evidências 
do presente estudo possibilitam identificar que, 
apesar da diferença etária dos escalões, existem 
similaridades nas ações pontuadoras nos escalões 
séniores e júniores, pelo que, os processos de treino 
podem já ser organizados e elaborados tendo em 
conta essa semelhança, o que, consequentemente, irá 
diminuir eventuais diferenças técnico-táticas na 
preparação da unidade de treino dos dois escalões em 
causa.  Adicionalmente, será importante indagar 
sobre a componente estratégica que permite gerir 
melhor essa variabilidade do tempo de luta para os 
combates dos lutadores seniores e juniores, assim 
como tentar compreender as diferenças destas 
variáveis entre lutadores de ambos os sexos, para 
desta forma, refletir sobre a organização do processo 
de treino em homens e mulheres. 
 

Conclusões 
 
Concluiu-se no presente estudo que existem 
semelhanças nas ações pontuadoras em ambos os 
escalões, nomeadamente no que diz respeito ao Ippon 
e à pontuação por faltas. De salientar que se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas 
relacionadas com a pontuação por Waza-aris, onde os 
atletas séniores apresentam ações médias superiores 
quando comparados com os atletas juniores. As 
conclusões do presente estudo indicam que a 
abordagem ao treino poderá ser refletida face à 
tipologia de combate e de oponente nas diferentes 
faixas etárias de forma a preparar o atleta para o caso 
mais possível de suceder. 
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RESUMO: 

Há uma visão antiga segundo a qual o grande sentido da vida é vivê-la em Bem-estar, tida 
aqui também como a vida educada. A tarefa aqui proposta é a de contribuir para o 
esclarecimento do papel do desporto para tal desígnio que é o de se viver uma vida boa. 
Fundamentalmente, procura argumentar-se que o bem-estar está ligado a uma ética que 
transcende a mera discussão do bem e do mal e que tal é a expressão profunda dos naturais 
anseios da alma humana que em essência se vê espelhada no ato amoroso como um dar 
desinteressado. Primeiro faz-se um paralelismo entre a arte e o desporto como grandes 
áreas da ação humana que podem melhor revelar tal desinteresse fundamental, 
conduzindo-nos à amizade associada ao conceito de “Fair Play”. Daqui segue-se a 
proposta de uma definição de desporto, que sirva melhor tal amizade para o bem-estar. 
Assim, em terceiro lugar, introduz-se uma visão de bem-estar como ausência de sete 
formas de desordem. Seguidamente, como exemplo de uma forma de desordem que pode 
facilmente surgir no desporto, analisa-se o fenómeno do “racismo”, aqui designado de 
fenocismo, do conceito de fenótipo, à luz de uma ética de ausência das formas de 
desordem. Tal análise leva-nos, finalmente, à trilogia liberdade-igualdade-fraternidade e 
insiste-se na urgência do desporto cumprir a sua missão completa ao assumir-se como o 
massificador de técnicas de promoção das performances da mente, a par com as do corpo, 
para o bem-estar do indivíduo, cumprindo-se a revolução da “mente sã em corpo são”. 
 

Sport seen through an Ethics of Absence for Well-being: for a new mission 
 
ABSTRACT: 
There is an ancient view according to which the great meaning of life is to live it in Well-
Being, also considered here as an educated life. The task proposed here is to contribute to 
clarifying the role of sport for this purpose, which is to live a good life. Fundamentally, 
it seeks to argue that well-being is linked to an ethics that transcends the mere discussion 
of good and evil and that such is the profound expression of the natural longings of the 
human soul that in essence is mirrored in the act of love as a disinterested giving. First, 
there is a parallel between art and sport as large areas of human action that can better 
reveal such fundamental disinterest, leading us to the friendship associated with the 
concept of “Fair Play”. From here follows the proposal for a definition of sport that best 
serves such friendship for well-being. Thus, a vision of well-being is introduced as the 
absence of seven forms of disorder. Then, as an example of a form of disorder that can 
easily arise in sport, we analyse the phenomenon of “racism”, here called phenocism after 
the concept of phenotype. This is carried under the light of an ethics for absence of 
disorder. Such analysis leads us, finally, to the trilogy freedom-equality-fraternity and 
there is an insistence on the urgency of sport to fulfil its mission by assuming itself as the 
massifier of techniques for promoting the performances of the mind, alongside those of 
the body, for the well-being of the individual. Thus, fulfilling the revolution of the 
"healthy mind in a healthy body". 
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O Desporto visto por uma Ética de Ausência para 
o Bem-estar: por uma nova missão 

 
Desporto, Arte, e o ato desinteressado ou a 

“bondade inicial” 
 
As atividades desportivas e as artes parecem 
facilmente poderem ser vistas como grandes áreas da 
atividade humana com grande importância social, 
económica e alcance etário. Podem envolver todos ao 
longo dos diferentes estágios das suas vidas. Comum 
ainda parece ser o facto de patentearem extensão e 
complexidade tais que dificilmente lhes pode ser 
resumida uma definição essencial de geral acordo e 
satisfação. Na arte tal pode ser visto mesmo como 
uma tarefa vã (Carroll, 1999). Ambas parecem ser 
ainda abençoadas necessidades de segunda linha já 
que a privação das mesmas, ao contrário de, por 
exemplo, a alimentação, não implicar uma lesão 
extrema. Assim, gozam do privilégio da escolha livre 
de quem as procura e da possibilidade do disfrute 
puramente lúdico das mesmas. Podem ainda tocar-se 
na fácil oferta da possibilidade da contemplação 
estética e da fruição do Belo. A arte é vista por ter este 
como inevitável, mesmo que por oposição expressa 
aponte para a fealdade. O desporto pode fazê-lo pela 
frequente exibição dos corpos trabalhados e das 
técnicas em que se envolvem. Por vezes podem ser 
vistos misturados. Pense-se, como exemplo, na 
patinagem artística. Por tudo isto, talvez não seja 
difícil reconhecer que sem elas as nossas vidas 
poderão ser vistas como mais pobres e vividas em 
menor desfrute. 
Mas o que se pretende aqui começar a realçar é a 
ponte que normalmente liga o Belo com o Bem, a 
Verdade e a Realidade1, centradas num particular ato 
que é o ato desinteressado, e as implicações daí 
resultantes para essa grande atividade que colocamos 
sob a designação de desporto para a vida de bem-
estar.  
De momento nota-se que desporto e arte, parecem ser 
veículos preferenciais para revelar a ligação que vai 
do Belo ao Bem e tocarem com delicadeza a Verdade 
e a Realidade, ao lhe sublinharmos a facilidade de 
oportunidade na contemplação estética 
desinteressada, quer na sua criação-participação, quer 
na sua contemplação. Quer dizer, o ato interessado 
apenas na coisa ela mesma, a contemplação-
participação, em desinteresse de tudo o resto. Este 
envolvimento distraído, ingénuo e profundamente 
genuíno - e por isso em Verdade para além do 
contingente - desde sempre é visto por muitos como 
revelador do mais profundo da alma humana, uma 
realidade última. A Realidade encoberta e que 
realmente nos humaniza e nos define como os 
humanos que somos. Ou ainda, a verdadeira realidade 

 
1O leitor leu bem. É a vastidão da ligação das nossas vidas em bem-
estar com as noções de Bem, de Belo, de Verdade e de Realidade, 
que nos atrevemos aqui a aflorar, contidas num único punho em 
torno do amor ou ato desinteressado. 

da essência mais profunda que é a humanidade em 
cada um de nós que desinteressadamente transcende 
a banalidade do egoísmo e se pode projetar como um 
dar altruísta. Tal dar é facilmente visto como amoroso 
ao ser coincidido com a atitude da mãe como amor ou 
atitude amorosa para com o filho e absolutamente 
prevalecente na boa mãe natural tal como sublinhado 
em João dos Santos2 (2000). 
Um dar infinito que se esquece de si próprio, 
totalmente destituído de interesse diverso do interesse 
no bem-estar do outro. Dirão alguns ainda, uma 
virtude secreta que se concretiza em pequenas 
bondades ou bondades sem pensamento, no banal 
desenrolar do quotidiano. O ato na ausência do qual a 
maioria ou mesmo a totalidade de nós não teria 
sobrevivido de forma a podermos agora encontramo-
nos, falar civilizadamente e disfrutar da vida em 
ausência de graves desordens prejudiciais ao nosso 
bem-estar.  
Tal ato, fraseado como em total desinteresse, é central 
na filosofia de Emmanuel Levinas3. Igualmente no 
que concerne à arte pode surgir pela mão do 
esteticista Jerome Stolnitz que o apresenta como 
elemento principal na experiência estética e na atitude 
estética definidas como uma 
desinteressada e simpatizante atenção para com um 
objeto de contemplação, apenas interessada no objeto 
ele mesmo (Stolnitz, 1998, p. 80). Tradições 
religiosas podem mencioná-lo como amor. Fácil é de 
admitir que este ato de transcendente e discreta 
generosidade pode surgir em qualquer área da 
vivência humana. Ou ainda, com outro fraseado, 
como felizmente referido por um colega orador numa 
ação de formação do Plano Nacional de Ética no 
Desporto (PNED) que citou Agostinho da Silva a 
sublinhar que “a educação deve prover que a bondade 
inicial esplenda e seja”. A arte e o desporto, como 
dito, podem ser felizes reveladores deste ato 
desinteressado originado numa razoavelmente 
defendida bondade inicial que se preserva para a vida 
verdadeiramente ética.  
De forma rápida podemos familiarizar-nos melhor 
com tal desinteresse tal como ele se manifesta na 
amizade. Talvez uma experiência comum é a de que 
quando em criança ser vulgar acusarmos algum 
companheiro de que “ele não pode ser um bom amigo 
porque ele é mas é um grande interesseiro”. Fica claro 
que um bom amigo é o que está pronto a ajudar-nos 
nas situações difíceis e sem questionamentos. Ou 
seja, ajudar em genuíno desinteresse. A amizade pode 
ter muito mais do que isto para o ser, mas sem esta 
essência amorosa parece deixar de o poder ser. E é 
nesta simplicidade que todos nós não podemos deixar 
de sentir do que se trata, sendo que usualmente a 
limitação grave está em não consciencializarmos a 
transcendente importância de tal desinteresse nas suas 

2Convém talvez lembrar que João dos Santos confessadamente 
enaltecia a importância da sua formação e prática em educação 
física, como influenciadoras da sua posterior faceta de psicanalista. 
3Ver, por exemplo: (Levinas 2005). 
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mais ou menos encapotadas múltiplas formas e a 
enorme importância que tem no bem-estar das nossas 
vidas. Ou visto de outra forma. Não realizamos o 
extremo perigo de verdadeira infernização das nossas 
vidas quando predominam formas de desordem que 
dificultam e corrompem tal desinteresse – é o 
predomínio de um ambiente interesseiro e logo hostil, 
usualmente sentido em níveis subconscientes, mas 
não totalmente consciencializado. Tal infernização 
parece ter passado a banal em grandes estruturas 
sociais onde passamos grandes períodos da vida, 
como são o caso da escola e do trabalho, em muitas 
das nossas sociedades. De tal forma banalizada passa 
a norma e torna-se normal, e as pessoas podem 
mesmo facilmente negá-la quando questionadas se a 
sentem. Chegam mesmo, de resto, a solicitá-la em, 
por exemplo, corrosivo sistema de avaliação 
interpessoal. Enfim, ao que parece, autênticas 
cavernas Platónicas.      
Mas e no desporto? Como detectar tal desinteresse e 
ser-lhe sensível? Como iluminamos a questão das 
desordens que o podem afrontar? Não é por acaso que 
o Código de Ética Desportiva enfatiza a amizade que 
deve estar presente no conhecido sentimento de “Fair 
Play”. É assim que parece ser conveniente analisar 
algumas das definições dadas para o desporto para 
melhor conhecermos o fenómeno e os seus contornos.  
 

Da Definição de Desporto e Competição 
 
Da etimologia da palavra desporto, a sua origem 
parece estar no verbo francês “deporter”, divertir, 
distrair, que leva a “deport” com o sentido de 
divertimento e jogo. Quanto à palavra jogo é dada 
como descendente do latim “iocus” e “iocare” com 
os sentidos de brinquedo, folguedo, divertimento e 
passatempo sujeito a regras. Tem-se, pois, um sentido 
geral implicando o divertimento, o lúdico, 
supostamente envolvendo o corpo humano em 
significativo empenho e movimento. 
Por outro lado, ao olharmos para o problema de como 
definir desporto face às práticas correntes, podemos 
começar por detetar duas tendências. A primeira 
adota o discurso social diversificado e mantem um 
significado difuso de acordo com as nuances deste. 
Por exemplo, uma competição de pombos promovida 
por uma qualquer associação columbófila, ou de 
jogos de computador, vulgo “gaming”, podem ser 
chamados de eventos desportivos. A segunda 
tendência aventura-se na formulação de uma 
definição, aceitando as imperfeições que possam 
emergir da mesma. Aqui podem igualmente ser 
distinguidas duas vias, consoante se restringe o 
conceito apenas à competição, ou se este é expandido 
ao exercício físico conducente, em resumo, ao 
famoso slogan “mente sã em corpo são”. 
Abandonando a primeira tendência do discurso difuso 
porque um pouco caótico e errático, que é o que 
precisamente se quer corrigir, concentremo-nos em 
três definições da segunda tendência. A primeira 

restringe o conceito de desporto aos aspetos 
competitivos e é adotada pela Associação 
internacional de Federações Desportivas (Global 
Association of International Sports Federations – 
GAISF), ex. SPORTACCORD e dispõe que o 
desporto deve: ”incluir um elemento de competição, 
não se basear em sorte, não colocar riscos 
desnecessários à saúde dos atletas, não ser ofensivo 
para criaturas vivas e, finalmente, não depender de 
equipamento de um só produtor”. Esta definição 
servirá os propósitos desta associação. É muito 
interessante ao apontar que a atividade desportiva não 
deve ser perigosa para a saúde de atletas e de outras 
criaturas, mas omite completamente tudo o restante 
referente à “mente sã em corpo são” e ao divertimento 
e deixa de fora todo o exercício físico dirigido, por 
exemplo, aos alunos das escolas e tudo o mais nos 
cursos de formação para os futuros professores destes 
alunos. Seria perder demasiado. Concentra-se 
sobretudo nos resultados competitivos. Mas, mesmo 
aqui, por famas ou dinheiro, muito do que se passa 
em treinos de elevado rendimento para competições 
quer amadoras quer profissionais, banalizou-se em 
uso de substâncias danosas e sacrifícios excruciantes 
para os atletas. Tais atividades passaram a ser uma 
máscara do desporto. Isto já não tem nada que ver 
com o tal ato de paixão desinteressada, para passar a 
ser antes algo a tender para compulsivas obsessões.  
Convém sublinhar que coloquialmente se referem 
conceitos como a “mente sã em corpo são” e 
“condição física e bem-estar mental” que aparentam 
dualismo, mas a posição assumida é a de um 
monismo e unidade do corpo-mente. 
Mais genérica e com bom acolhimento é a conhecida 
definição que consta da Carta Europeia do Desporto: 
“Desporto são todas as formas de atividade física que 
através de uma participação organizada ou não, têm 
como objeto a expressão ou melhoramento da 
condição física e bem-estar mental, o 
desenvolvimento de relações sociais ou a obtenção de 
resultados na competição a todos os níveis”.  
O problema aqui é que os alunos ao debaterem a 
definição fizeram notar que algo como a fisioterapia 
caberia facilmente nela dado tratar-se de “… uma 
atividade física que através de uma participação 
organizada ou não, tem como objetivo a expressão ou 
melhoramento da condição física …”. Parece que a 
vantagem de se dispor da definição de algo é o facto 
de aí nos inspirarmos para orientações de base e ainda 
para eventualmente a melhorarmos. Os alunos 
apontaram ainda que as ciências da saúde, em geral, 
estão preocupadas sobretudo com patologias ou com 
a sua prevenção, centrando-se na necessidade de 
soluções para recuperar situações de doença para um 
estado normal. Ora acontece que facilmente se pode 
concordar que o desporto tem um âmbito diverso e 
que é o de elevar estados físicos e mentais normais, a 
estádios mais elevados de performance para o bem-
estar. Ainda, foi notado que a definição em causa não 
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precisa o que é a competição desportiva e haveria 
conveniência em tentar fazê-lo. 
Assim, em tentativa de melhoria propõe-se aqui o 
resultado de tais debates e que se designa, pois,  de 
“Definição de Desporto dos Alunos” e que diz o 
seguinte: “desporto é a atividade programada 
envolvendo treino condicionado e ação crítica para 
melhorar e transcender o estado normal da unidade 
corpo-mente no sentido do maior bem-estar para a 
vida; pode exercer-se individualmente ou em grupo e 
pode ter como objetivo a competição 
proporcionadora de espetáculo e disfrute de convívio 
quer de participantes diretos quer de públicos; a 
competição é desportiva quando em cooperação na 
aceitação de regras comuns, os participantes atingem 
os respetivos resultados em divertimento, alegria e 
em ausência de sentimentos destrutivos de 
inferioridade-superioridade psicológica e absoluta, e 
onde a emoção competitiva tende a derivar da 
incerteza do resultado final.” 
Desde já, parece poder-se apontar o seguinte: 
primeiro, a definição dos alunos parece apartar as 
ciências da saúde; segundo, coloca-nos na esteira de 
Manuel Sérgio (2005) ao apontar que a educação 
física “estuda as pessoas como um todo e não apenas 
o aspeto físico” dado que “O ser humano é uma 
totalidade”, que parece apontar para a adiada e 
necessária missão do desporto, da qual iremos aqui 
renovar a proposta, como ter de ser o grande 
responsável pela massificação do treino prático da 
mente pelas diversas técnicas de meditação 
(mindfulness); terceiro, sublinha que o deporto se 
dirige para o bem-estar para a vida como valor maior 
e final; quarto, em respeito pela etimologia das 
palavras desporto e jogo, expressa que estes devem 
ser praticados em divertimento e alegria; quinto, 
precisa que a competição desportiva não pode ser 
chão para os palcos perversos de manifestações de 
inferioridade-superioridade psicológica entre os 
intervenientes; sexto, lembra que a emoção do 
espetáculo desportivo só é possível com adversários 
de competências equilibradas e é contrário ao 
interesse dos intervenientes tentarem diminuir tais 
capacidades nos outros concorrentes; sétimo, permite 
começar a afastar-se de atividades que por tradição 
usam a palavra mas realmente são mais fenómenos de 
espetáculo sobretudo centrados em interesses 
económicos, como por exemplo uma certa luta livre 
norte americana (wrestling) e mesmo o 
universalizado futebol profissional. 
Não é demais sublinhar que a competição desportiva 
como processo que geralmente envolve um ganhar e 
um perder em colaboração na aceitação de regras de 
jogo, deve abranger uma área mais vasta de 
colaboração ética estendendo-se à ausência das 
formas de desordem. 

 
4 Estes treitos refletem problemas existenciais profundos e 
deveriam ser tratados sob o natural “erro” das imperfeições 
diversas que a todos podem eventualmente e pontualmente 

Mas quando é que a superioridade-inferioridade é 
destrutiva? Talvez a maneira mais rápida de 
expormos o que talvez seja um dos grandes 
problemas e dramas existenciais dos humanos, 
perpassando intensamente as suas vidas, é apelarmos 
para os desconfortos frequentes e intensos que todos 
nós provavelmente sentimos na escola enquanto 
alunos.  Pode acontecer que nós não nos 
incomodamos com aquele colega que, por exemplo, 
sabe muito mais matemática do que nós. Isto é, ele 
tem uma manifesta superioridade funcional sobre 
nós. Ou seja, funciona muito melhor que nós ao lidar 
com a matemática. Tal colega pode até ser um 
discreto e espontâneo veículo do ato desinteressado 
com a tal bondade inicial incorrupta, e até ajudar-nos 
sincera e generosamente para suprirmos as nossas 
dificuldades. Em suma, um camaradão. Diverso é o 
caso em que o tal geniozinho já aprendeu a 
mesquinhez e a vaidade tola e não só não nos ajuda 
como desdenha de nós e eleva aos píncaros da 
importância a sua pessoa, mencionando a enorme 
complexidade e dificuldade do assunto. Isto tudo 
enrolado em subtis jogos de corpo e palavras. Não é 
raro que estes geniozinhos egoístas e ávidos de 
admiração e poder tenham aprendido com alguns dos 
seus professores todo este estado de espírito, quando 
estes, por exemplo, anunciam enfaticamente nas suas 
aulas que dado o assunto ser muito complexo apenas 
os muito bons alunos o poderão mesmo dominar em 
profundidade, passando por vezes indiretamente, mas 
com intensidade, a mensagem de que os restantes, a 
maioria, são seres irremediavelmente inferiores. E 
mais, eles professores disto tudo, como corolário 
necessário, não só são muito bons … eles são mesmo 
é uns grandes bonzões, pairando estratosfericamente 
acima da maioria de nós, pobres seres menores4. 
Adicionalmente, tudo isto é complexamente 
embrulhado numa salada de frutas de construções 
sociais que podem ser virtuosas ou largamente 
reforçadoras dos danos terríveis do acima exposto. 
Por exemplo a existência de um chamado “Quadro de 
Honra” pode ser quase inócua dado o ethos de uma 
certa organização - o que nas escolas por vezes se 
designa por curriculum oculto. Ou seja, os valores 
que na prática e de forma subtil o real comportamento 
das pessoas perpassa. Ou, noutra escola colocar todos 
os demais em “quadros da não honra” ou mesmo em 
“quadros da desonra”, pelas múltiplas construções 
sociais que rodeiam tais listagens públicas. Mas, o 
que aqui agora nos importa é fazer notar que tais 
comportamentos que inconscientemente jogam estes 
jogos perversos nas escolas, no trabalho, e por 
qualquer outro dos muitos caminhos da vida, são 
facilmente decifráveis. A suposta superioridade 
parece não ser mais do que a procura de satisfação de 
pulsões de dominação e poder enraizadas nos medos 
de se ser visto como inferior. Assim, tal não é mais 

abranger, incluindo, confessadamente, o autor destas linhas. Por 
falta de espaço, tal “erro” fica aqui por desenvolver. 
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do que uma manifestação de inferioridade. O oposto 
de tais jogos de inferioridade-superioridade 
absolutas, isto é que empenham fundamentalmente a 
personalidade da pessoa como um todo em 
comparação intensa com outros, é a autonomia ética 
que caracteriza a pessoa educada. Esta não se define 
por oposição a tais jogos, mas transcende-os porque 
nela estão completamente ausentes: uma ética de 
ausência e transcendental, em ação intuitiva.  
Mas porque é que tais vivências em torno de tal 
inferioridade-superioridade nos afrontam no nosso 
Bem-estar? 
 

O Sentido da Vida e o Bem-estar 
 
Dos confins da Grécia antiga são-nos trazidas visões 
fundamentais para a vida que continuam a poder ser 
vistas como centrais e sempre atuais (Williams, 1981, 
p. 20, 2006). Nesta tradição podemos formular, 
rapidamente, a seguinte série de proposições: o 
sentido da vida é esta ser vivida em bem-estar; o bem-
estar é uma certa tranquilidade reflexiva; tal 
tranquilidade reflexiva tem raiz na autossuficiência 
ou autonomia da pessoa; esta autonomia é não só uma 
capacidade para fazer escolhas livres, mas sobretudo 
é uma capacidade para um estar só que mobiliza a 
ação discreta e não volitiva para ajudar o outro; esta 
ação é transcendental ao estar em ausência de 
egoísmo e é a ação do ato amoroso ou desinteressado 
que não é mais que a tal bondade inicial Agostiniana 
a esplender e a ser. Em suma, o nosso eu mais 
profundo nutrido nele mesmo num dar transcendental 
e, portanto, autossuficiente. 
Ora parece ser fácil de aceitar que frequentemente tal 
“eu” é agredido nos diversos enredos inéticos, porque 
portadores de desordem perturbadora da tal 
tranquilidade reflexiva. Frequentemente tal passa-se 
a um nível de inconsciência de todos estes perigos 
para as nossas vidas. Podemos mesmos dizer que não 
é verdadeiramente inteligente para o nosso Bem-
estar. Mas que visões existem de bem-estar? 
Se atentarmos nas grandes teorias do bem-estar tal 
como expostas em James Griffin (1988), ou seja, se 
atentarmos nas possíveis respostas à pergunta “O que 
é viver uma vida boa?”, parecem ser três essas 
respostas: o hedonismo, a teoria da satisfação dos 
desejos e, a teria das listas objetivas. Muito 
resumidamente podemos caracterizar estas teorias do 
seguinte modo: no hedonismo considera-se que o que 
é melhor para a pessoa, aquilo que a torna mais feliz; 
na satisfação dos desejos, o que é melhor para alguém 
é aquilo que melhor satisfaz os seus desejos; na lista 
objetiva, esta é elaborada e imposta com certos itens 
que são apontados como bons ou maus para a pessoa, 
quer esta os veja ou não como tal. 
Diversas dificuldades se colocam a estas teorias, que 
iremos aqui ignorar, passando assim a apresentar uma 
visão de bem-estar que se enquadra próxima de uma 
lista objetiva e numa ética de ausência. Pretende ser 
uma visão do bem-estar para a ação e inteligência 

práticas. Adota a chamada via negativa que se centra 
numa lista de sete formas ou fontes de desordem que, 
sempre em contesto, nos podem trazer sofrimentos e 
perturbações desnecessários à pessoa e, logo, menor 
bem-estar. Apenas pelos títulos tem-se: Comparação, 
Corrupção, Dependência, Divisão, Medo, Auto 
desintegração e Violência.  
      Adicionalmente descriminam-se as “Formas de 
Desordem” com alguns subitens, como se segue: 
Comparação interpessoal intensa implicando relações 
de superioridade e inferioridade absoluta (que 
realmente são só inferioridade) e usualmente 
expressas através de competição, inveja, ciúme, 
vaidade, prestígio, pódios de vencedores e 
perdedores, comparações de capacidades físicas, 
artísticas, intelectuais ou de indústria; Corrupção de 
intenção; Dependência em relação a substâncias, 
pessoas, objetos, organizações e tradições; Divisão 
por: nacionalidades, regionalidades, línguas, 
profissões, orientação sexual, fenótipos (“raças”), 
classes sociais, religiões, género, tribalismo étnico, 
diminuídos físicos ou mentais e não diminuídos, 
pessoas velhas e novas, animais humanos e não 
humanos; Medo, em destaque nas escolas, por 
exemplo por medo dos exames, medo de mostrar 
ignorância em público, medo do aluno ao professor, 
medo do professor aos alunos, medo dos colegas e da 
cultura de crueldade e achincalhamento das turbas na 
sala de aula ou nos corredores, medo de falar em 
público, etc.; Auto Desintegração por falta de bens 
básicos para o corpo como: abrigo, roupa, comida, 
mas sobretudo, a causada por afetações da mente que 
podem inscrever-se sob o título das neuroses, como 
as depressões e ansiedades; Violência, que pode 
assumir formas de opressão por dominação, poder, 
exploração, avidez, ódio, punição e humilhação. 
 Esta lista será a referência para enquadrar e analisar 
os muitos problemas que nos surgem a nível pessoal 
e a nível social incluindo naturalmente os problemas 
que ameaçam os fundamentos do desporto. 
Pensemos, por exemplo, em clubismos doentios a 
pender para diversos graus de fanatismos que podem 
gerar exageradas afiliações a símbolos concentrados 
em cores que se perturbam com as cores “contrárias”, 
indo até aos “claquismos” a requerer contenção por 
“robotcops” e lobos da alsácia. Estaremos aqui a lidar 
com aspetos de dependência e divisão. A afiliação 
psicológica exagerada a organizações, usualmente 
podendo ser mediada pelo poder dos símbolos e das 
cores, confunde o nosso destino e satisfação com os 
destas. Revelando um lado mais infantil, patenteia 
falta de autonomia característica da pessoa adulta e 
educada. A divisão fanática equivoca-se 
completamente, podendo transformar em literal um 
discurso metafórico em torno da competição e 
contendo palavras como: jogar contra, adversário, 
derrota, vitória, enfrentamento, esmagamento, 
resultado humilhante, etc.  
É claro que pessoas já maiores de idade e com treitos 
heterónimos acentuados devem merecer a nossa ajuda 
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e compaixão. Mas, há que mudar e adotarmos boas 
estratégias para tal mudança. É, pois, com estas 
ferramentas que a título de exemplo um pouco mais 
desenvolvido, que passamos a analisar brevemente o 
chamado “racismo” tão repleto de ilusões 
socialmente construídas que a nosso ver requer a 
introdução de uma nova palavra, mais verdadeira, 
para a sua designação: fenocismo. Poder-se-iam 
selecionar outras das muitas manifestações de formas 
de desordem no desporto, mas este tópico do 
“racismo” parece ser muito mais complexo que o 
problema do fanatismo clubista já referido e envolve 
ainda dependência e divisão numa muito mais vasta 
dimensão social. 
 

O Fenocismo (“racismo”) e uma Ética de 
Ausência para o Desporto 

 
As palavras são poderosas e são mesmo apontadas 
pela ciência cognitiva como moldando o nosso 
universo de conhecimento (Boroditsky, 2017). De 
todas as ciências concorrentes para este tópico do 
fenocismo, naturais e sociais, como a genética e a 
antropologia, de há muito que temos a informação de 
que a espécie humana não tem variação genética 
significativa para ser apropriado haver delimitação de 
raças diferentes. Numa palavra, aqui raças não 
existem. Então o que há? Como também é comum 
apontar-se, o que há são alguns traços superficiais na 
aparência da pessoa, o fenótipo, que revelam 
inexpressivas diferenças no genótipo: tons de pele, 
textura de cabelo, contorno dos olhos, etc. Assim, o 
que vulgarmente se segue é que as pessoas, 
exatamente como se falou atrás do clubismo, por 
medos diversos se afiliam psicologicamente à 
superficialidade de um certo subgrupo, em 
dependência e em divisão. Já vimos que tudo isto 
revela falta de autonomia ética. Só que, aqui o 
problema complica-se porque aqui pode haver 
mediadores como tons de cores, já não em símbolos 
como bandeiras ou camisolas, mas percecionadas 
como definindo o corpo humano e sendo-lhe inerente. 
Adicionalmente as cores são percecionadas pela visão 
que nos humanos é o órgão dos sentidos que em 
condições normais mais contribui para tornar 
concreto o que percecionamos. Por exemplo, nos 
elefantes, tal parece ser o olfato e um guia experiente 
que os quer exibir a visitantes sabe que os deve 
aproximar pelo lado para onde sopra o vento a fim de 
não ser detetado. Para o elefante a visão de pessoas 
sem o cheiro associado parece permanecer num plano 
de maior abstração, ao contrário dos humanos para 
quem ocorre o inverso. Daí o poder das imagens e das 
cores a elas associadas. As coisas parecem complicar-
se num outro movimento quando tais tons de cores, 
em sucessivos afastamentos da verdade como 
caminho para a irrealidade, são transcritos por 
palavras simplistas, e é aqui que surgem coisas como 
o “branco”, o “preto”, o “negro”, o “amarelo”, o 
“castanho”, ou mesmo o “pele vermelha”. 

Os traços fenotípicos parecem ser de há muito bem 
explicáveis pelas complexas adaptações Darwinianas 
das diversas populações originalmente surgidas em 
certas zonas do que podemos delimitar com a palavra 
África e, depois, se foram espalhando pela Terra. 
Neste debate das cores, há muito que do lado dos 
cromáticos, os que usam intensamente o vocabulário 
das cores, se argumenta que se bem que não há raças, 
elas são socialmente construídas e que é mau fingir 
que não se vêm cores (colour blindness). Daqui 
responde-se com o que parece levar a uma diferença 
crucial. Primeiro, admite-se que há algo socialmente 
construído, mas que não podem ser as raças já que do 
nada não se pode tirar nada. Isto é, se não há raças 
estas não podem surgir por milagre. O que é 
socialmente construído não podem ser as raças, e 
agora vem a tal diferença crucial, o que se constrói 
socialmente é a ilusão da existência de raças, 
reforçada pelo uso banalizado de palavras ligadas a 
cores.  
As boas notícias são que, sendo uma ilusão, ainda que 
difícil, ela pode ser combatida e removida. É preciso 
é saber o que estamos a combater e isso … isso pode 
fazer toda a diferença. O que combatemos não são as 
diferenças entre raças, porque raças não existem. O 
que combatemos é a ilusão da existência de raças. Se 
se pensar em marketing, que por vezes é colocado a 
ser exímio em convencer-nos a comprar tanta coisa 
nefasta ou inútil, podemos imaginar o quanto esta 
segunda direção pode fazer toda a diferença. E assim, 
só podemos ter toda a esperança de que muito se pode 
fazer para derrubar tal ilusão. Mas é preciso sermos 
claros para onde cremos apontar! 
Por outro lado, a verdade importa. Entre outros 
problemas, se tal verdade se encontra já numa boa 
aproximação da realidade ela poderá mesmo ser já 
largamente inamovível e ignorá-la poder ter 
consequências gravosas. Imagine-se que cremos que 
o nosso corpo pode atravessar uma parede da sala em 
que estamos para chegarmos ao corredor, ou podemos 
pensar mesmo que a tal parede não está lá. Lançarmo-
nos repetidamente contra a tal parede pode deixar-nos 
ensanguentados e de ossos partidos e em grande 
sofrimento, por insistirmos em tais ilusões. Este o 
elevado preço das ilusões que podem ser 
terrivelmente danosas para o nosso bem-estar. A 
realidade se o é, é inamovível quaisquer que sejam as 
ilusões que tenhamos sobre ela. E este é o facto. 
Assim, a ilusão de que há raças e há pessoas com 
aquelas cores pode ser fonte de enormes desordens. 
Nesta matéria de cores ao menos aproximemo-nos 
das ciências naturais e do seu rigor. Se compararmos 
uma folha de papel branco, digamos, da zona do 
antebraço dos designados por essa cor, basta 
aplicarmos o critério da verdade por correspondência 
para verificarmos a mentira. Não há brancos ou 
pessoas brancas. Dizer tal é, em si mesmo, absurdo. 
O mesmo se diga de pessoas pretas-negras, ou outra 
cor tomada como padrão. Ao menos, recorramos a um 
desses catálogos de cores que se usam na indústria das 
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tintas. Olhe-se para os catálogos NCS ou RAL. Este 
último com perto de 1900 tonalidades, reserva o 
campo 8000 para os castanhos. Poderemos dizer que 
certo individuo de descendência recente europeia 
(DR Europeia), no antebraço compara melhor com o 
RAL 8253, mas tal não implica que uma DR Indiana 
ou uma DR Africana se possam aproximar de um 
RAL menor, digamos um 8242. Ao final, quem é que 
é cego às cores?  
Mas, tudo isto serve apenas para tentar mostrar o 
quanto falta de sentido tudo isto envolve como 
resultado de fortes e cegos condicionamentos sociais 
num discurso que parece inverdadeiro e danoso em 
muitos sentidos. Na física o branco, como se sabe, é 
a reunião do espetro cromático, algo completamente 
ausente do tom do pigmento sob a pele humana.  A 
palavra “negro” pode surgir em termos como um 
buraco negro, que não só é ausência de luz, como 
apreende esta por poderosa força gravítica. Um corpo 
negro pode ser do interesse da ótica ou do estudo da 
absorção das radiações, sendo que a cor está ligada à 
perceção das diferentes frequências vibratórias das 
cargas elétricas que emitem luz. Tal física avisa-nos 
mesmo com seriedade, nomeadamente ao abordar a 
mecânica quântica e a busca pela realidade última do 
mundo, que em muitos aspetos “A Realidade Não É 
O Que Parece” (Rovellli, 2016). Isto não tem nada a 
ver com o discurso em torno das tonalidades da pele 
das pessoas e as palavras usadas para delimitar grupos 
dessas pessoas. Muito preferível parece ser a 
delimitação por áreas geográficas e aqui, dado que o 
sapiens teve origem em África e, portanto, daí sermos 
todos africanos, podemos seguir a metodologia de 
Peter Prontzos que sublinha a descendência recente 
com (DR), como acabamos aqui de fazer acima, e 
sublinha ainda a conveniência do uso do termo 
“etnia” para apontar para as tais superficialidades 
fenotípicas e culturais (Prontzos, 2017). 
Indispensável é ainda a menção a mais um grosseiro 
equívoco neste discurso vulgarizado sobre supostas 
“raças”, que é o apelo ao conceito de tolerância. 
Como aconteceu com os pares antónimos 
inferioridade-superioridade, também as tolerância-
intolerância aparecem irremediavelmente 
interligadas neste discurso das “raças”, definindo-se 
uma pela outra. Isto é um estado de tolerância é 
apenas a antecâmara da possibilidade de mobilização 
da intolerância, sendo uma contenção desta. O 
conceito de tolerância tem lugar apropriado, por 
exemplo, em democracia quando toleramos as ideias 
políticas com as quais não temos simpatia e das quais 
discordamos. Ou ainda quando temos uma dor de 
dentes da qual não gostamos nada, mas temos que 
tolerar. Para o contexto do fenocismo é um conceito 
muito criticado mesmo por aqueles que analisam 
sociedades e as suas políticas, com significativos 

 
5 Fica igualmente por desenvolver, mas parece que 
maioritariamente esta ausência em não problema e em lugar 
nenhum, é prevalecente na maioria dos corações de todos nós 
humanos, mesmo naqueles que pontualmente possam ser vítimas 

grupos étnicos e com múltiplos fatores de possível 
divisão que vão do fenótipo às organizações 
religiosas e outros fatores culturais, como é o caso da 
Malásia a que se refere Nur Surayyah Abdullah 
(2015, p. 69). 
Através de uma ética de ausência, tudo isto tem uma 
leitura mais fácil. Todos os que sentem necessidade 
de mobilizar a tolerância sentem-se ainda divididos 
do outro e podem mesmo ser palco do surgimento da 
violência reprimida. Pelo contrário, é precisamente a 
ausência total da necessidade de tolerância que 
aponta para uma espontânea e virtuosa comunhão 
com o outro. A única possível ausência do 
Fenocismo, ele mesmo, que verdadeiramente 
transcende a divisão do outro. Um simples exemplo 
coloca tudo isto bem claro. Suponhamos que 
decidimos constituir uma divisão fenotípica dos 
humanos pela cor percecionada nos seus olhos, 
usualmente transcrita com palavras como dizendo 
que as pessoas têm olhos pretos, castanhos ou azuis. 
Como é que o grupo com olhos pretos se poderia 
sentir verdadeiramente em comunhão não 
discriminatória com os outros grupos, tendo que 
exercer tolerância no relacionamento com eles? Ou 
não será precisamente a ausência total e absoluta de 
tal necessidade de tolerância que ausenta a divisão e 
a possível discriminação e violência nas suas diversas 
subtilezas e formas? Assim, a ausência verdadeira é 
total e temos um não problema localizado em lado 
nenhum, como acontece com os tons dos olhos5. Ou 
já alguém viu haver discriminação com base no tom 
dos olhos? Lido por uma ética de ausência das formas 
de desordem tudo isto pode passar a ser muito mais 
claro e simples. 
A avassaladora predominância do discurso que 
acentua intensivamente o uso de infelizes e poderosas 
palavras como o “negro”, o “preto” e o “branco”, 
plenas de ilusão e que inconscientemente podem estar 
ligados a coisas como “impuro” e “puro”, impondo a 
perpetuação da divisão, são disseminadas 
nomeadamente a partir do dominante mundo algo-
saxão, com relevo para os Estados Unidos da 
América, predominantes em coisas como os média e 
a indústria do cinema. É aqui que não nos 
surpreendemos que após dois mandatos no cargo 
político de maior poder no país, oito anos, alguém 
como Barack Obama num dos discursos nas 
despedidas finais, o de Chicago, em desânimo 
confessa que “a esperança numa Américo pós-racista 
nunca passou de um sonho”. Obama, alguém que se 
descreve a si próprio como “preto-negro”, merece 
compaixão e apoio no seu desânimo, mas à luz do que 
acabamos de dizer ele, inconscientemente, foi um 
poderoso veículo na perpetuação do discurso do 
fenocismo (“racismo”), e não terá sido por acaso que 
foi sob o seu mandato que surgiu um movimento filho 

dos preconceitos aqui socialmente construídos. É a tal bondade 
inicial que de contrário não estaria lá. Em geral, os humanos não 
são um zoológico de agressividade e intolerâncias. 
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da violência que prolonga toda a desordem secular 
que perdura por aquelas paragens: o “Black Lives 
Matter”. Os desenvolvimentos só podem ser de mais 
violência ou, no menos mau, mais mobilização de 
tolerância para a eternização da ilusão de divisão 
entre as pessoas. 
O presidente norte-americano teve com certeza 
sempre as melhores intenções, mas temos motivos 
para pensar que o seu frasear, usual no seu país e 
infelizmente a passar para outros, contribuiu para o 
prolongar do obscurecimento que envolve o 
fenocismo e logo obstaculizando ao caminho para 
uma maior clarividência quanto às medidas a adotar 
para políticas mais profícuas para mitigar o problema. 
Entretanto, no meio desta complexidade, alguns dos 
que em condição de sofrer discriminação e 
preconceito, por um lado podem neuroticamente 
soldar anormalmente a sua psicologia a este problema 
e a ele exageradamente atribuírem todas as suas 
infelicidades e dificuldades na vida. Por outro lado, 
podem surgir aqueles que oportunisticamente 
invocam a torto e a direito o racismo para tirarem daí 
vantagem, vitimizando-se quando lhes convém. A 
desordem a deitar estátuas abaixo e a disparar 
acusações de “racismo” em qualquer direção pode ser 
total e, aqui, aparece de tudo um pouco. 
     Há ainda a notar que as desordens ligadas à divisão 
entre as pessoas são geralmente problemas milenares 
e devem ser tratados com muitos cuidados, 
clarividência e paciência. Eles estão diretamente 
ligados a soluções no âmbito de um convívio educado 
em que aqueles em que sinceramente já os têm 
ausentes nos seus comportamentos em que nós - 
professores, treinadores, pais e todos em geral - 
transmitimos esse ser e sentir a todos com quem nos 
relacionamos. Mas estão também ligados a políticas e 
suas estratégias de implementação com uso 
inteligente de técnicas de comunicação e marketing, 
desde que esclarecidas quanto ao seu objetivo. Mas 
no meio do muito que acontece na sociedade os 
resultados são sempre incertos. Mas esse é o fado da 
educação como aprendizagem de um viver para o 
bem-estar em ausência das formas de desordem. 
Acresce, a nível mais superficial, o chamado 
paradoxo da educação moral: não é por se saber que 
uma ação é condenável que se deixa de a praticar, o 
que pode ocorrer com qualquer assaltante de bancos. 
Isto aponta para o facto de que há que fazer muito 
mais do que apenas lançar mensagens a nível 
cognitivo, levando-nos a uma nova missão para o 
desporto. Uma que sempre lhe esteve atribuída, mas 
que tem sido sucessivamente adiada. 
 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade: uma nova 
missão para o desporto no treino do movimento 

da mente. 
 
Se olharmos para a tradicional trilogia associada à 
chamada revolução francesa – Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade – talvez possamos estar em condições 

de lhe dar um cunho para alem daquele em que 
geralmente é entendida e que se situa mais ao nível 
político e social. Lembrando-nos do que foi dito sobre 
os jogos psicológicos envolvendo a inferioridade-
superioridade absoluta podemos agora reler a trilogia 
mais a nível pessoal: se cada um de nós estiver em 
verdadeira liberdade de tais sentimentos de 
inferioridade-superioridade em relação aos outros, 
então talvez se possa instalar uma certa igualdade 
entre nós e os outros que possa, finalmente, conduzir 
às melhores oportunidades para as delicadezas da 
fraternidade. 
Tal liberdade deverá ser a semente para todos no 
desporto – cursos de desporto, professores, alunos, 
teorizadores, praticantes, gestores de organizações 
desportivas, etc. - poderem empreender 
apaixonadamente a concretização plena do cerne das 
mais consensuais definições de desporto, as que 
incluem a “mente sã em corpo são”, dando igual 
atenção ao treino programado da mente, que dão ao 
treino programado do corpo. 
Como já referido, isto não tem que ver com as 
ciências da saúde nem com, mais em particular, as 
psicologias, concentradas em levar uma deficiência 
ou doença à condição normal. Não. O desporto tem 
uma missão igualmente nobre, mas diversa que é 
elevar a condição da mente, tal como a do corpo, de 
um estado normal para estados mais elevados de 
funcionalidade, para o maior disfrute e bem-estar de 
vida – uma maior liberdade e tranquilidade reflexiva. 
Naturalmente aqueles que estão mais preocupados 
com a performance do corpo, dado que as coisas estão 
inextricavelmente unidas, só poderão estar 
interessados nestes cuidados e treino da mente, 
porque há muito que já percebemos que nós não 
somos simples máquinas motrizes. 
A ciência é um inquérito pela verdade e a ordem na 
natureza. A verdade que para este efeito vemos como 
exterior. Tal inquérito pode servir-se da 
experimentação objetiva e pode exercitar-se e 
alargar-se ao procurar refutar as verdades anteriores a 
quem dá sempre o estatuto de provisórias, a fim de 
alcançar novas verdades na longa estrada para a 
realidade das coisas. Tal pode ser visto na ciência da 
motricidade humana, como o caminho para o estudo 
do corpo. Mas, o inquérito pela verdade e ordem 
interiores de cada um só pode, em larga extensão, ser 
feito pelo próprio. E quando pensamos na mente é 
preciso ensinar o sujeito a estudar-se a si próprio. E 
as coisas complicam-se. O observador é o observado. 
É preciso o ator de tal investigação científica do seu 
próprio “eu” seguir metodologias já bem conhecidas 
como a meditação que no ocidente tem vindo 
igualmente a ser divulgada pela palavra inglesa 
“mindfulness”. Talvez seja aqui que a ciência da 
natureza se junta à religião como investigação da 
ordem interior.  A religião investigadora e 
proporcionadora do conhecimento-ação do que nos 
liga e religa, que é como a palavra religião pode ser 
lida. Algumas tradições religiosas contam com todos 
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os seus textos sagrados, apenas aparentemente 
estáticos. Se no inquérito sobre a ordem e realidade 
exterior da natureza renovamos as verdades 
provisórias, no inquérito científica de cada um sobre 
a sua ordem e realidade interior podemos renovar 
como elaboramos sobre os estádios do nosso 
conhecimento ou sobre o conteúdo de tais textos 
eternos, passíveis sempre de nos proporcionarem 
novas revelações. Religião e ciência, afinal o mesmo 
inquérito rumo à realidade transcendental. 
Ora parece que é tudo isto que está abundantemente 
disponível a todos os agentes que concorrem para o 
fenómeno desportivo e que tem um potencial enorme 
capaz de influenciar gerações de jovens e cidadãos 
em toda a sociedade. Uma nova alma para o desporto. 
Uma verdadeira revolução, que deve ser gradual e 
perseguida com paixão e dádiva.  
Em tal dádiva estará com certeza o ato 
desinteressado, o cerne do que nos humaniza, em 
resultado de uma ética que emerge da ausência 
significativa do que apontamos como formas de 
desordem. O ato amoroso, ou a Agostiniana “bondade 
inicial” que em razoável ausência de desordem, como 
ele profere, uma verdadeira educação deve deixar 
esplender e ser.  
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RESUMO: 

Na análise sociológica das culturas dos praticantes avançados de aikido e judo, pretendemos 
demonstrar que o perfil social, definido pela categoria socioprofissional e o estatuto 
sociocultural dos indivíduos, determinam as escolhas e a intensidade da prática desportiva 
destas duas modalidades. No aprofundamento do objeto de estudo, definimos três hipóteses 
e construímos um modelo de análise para a sua operacionalização. Recorreu-se à 
metodologia extensiva e à aplicação de diversas técnicas de investigação social: observação 
direta, observação-participante, entrevista semi-diretiva e inquérito por questionário. O 
universo foi de 60 praticantes avançados com a função de treinadores, a nível nacional, 
tendo sido realizadas de forma a completar a informação 6 entrevistas junto de 
interlocutores privilegiados. Os resultados revelam que existe uma homogeneidade entre os 
perfis sociais dos praticantes dos dois desportos de combate, embora se encontrem 
diferenças de hábitos e valores, segundo o sexo, a idade e a escolaridade. A análise da 
informação mobilizada aponta para uma diferenciação ao nível das disposições sociais, na 
visibilidade, oportunidades de carreira, segundo o perfil social e os desportos em estudo. 
Os dados apontam para uma diferenciação ao nível dos envolvimentos, nomeadamente do 
tipo de prática/conceção, nas condições de acesso, na influência familiar, na intensidade da 
prática e na participação associativa segundo o perfil social e os desportos em análise.  
 
Sociological analysis of dual combat practices in Portugal: a case study of advanced 

athletes of judo and aikido 
ABSTRACT: 
In the sociological analysis of the cultures of aikido and judo coaches, we intend 
to demonstrate the social profile, defined by the socio-professional category and 
the socio-cultural status of individuals, determined as choices and the intensity of 
professional aikido and judo practice. To deepen the object of study, we define 
three hypotheses and create an analysis model for its operationalization. Several 
social techniques were used: direct observation, participant observation, semi-
direct interview and survey research. The universe consisted of 60 coaches, at a 
national level, having been executed in order to complete 6 interviews with 
privileged interlocutors. The results reveal that there is a homogeneity between the 
social groups that practice the two combat sports, although they find differences 
in habits and values, according to sex, age and level of education. The analysis of 
the information mobilized points to a differentiation in the social level, in the 
visibility, in the career opportunities, in the profile and in the sports under study. 
The data point to a differentiation in the level of involvement, especially the type 
of practice/conception, the conditions of access, the family influence, the intensity 
of the practice and the associative participation according to the social profile and 
the sports under analysis. 
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Análise sociológica de práticas de combate dual 
em Portugal: estudo de caso dos praticantes 

avançados do judo e do aikido 
 
O objetivo dos desportos de combate, sejam eles 
ocidentais (boxe, as lutas amadoras, por exemplo) ou 
orientais (judo, aikido, karaté, taekwondo, por 
exemplo), é de colocar o Homem face a face com o 
seu semelhante. As regras definidas eliminam ou 
limitam as lesões corporais. Para Mennesson e 
Clément (2010), os desportos de combate são 
considerados como um espaço suscetível de preservar 
a identidade masculina, controlando e reprimindo a 
violência física. Aquilo que a nós agrupamos com o 
termo “artes marciais” (desportos de combate 
orientais), faz referência a um conjunto complexo de 
práticas conhecidas depois do período Kamakura 
(fim do século XII) no Japão, que se repartem entre 
Budô (pacíficas, sem armas) e os bugei (utilizando 
armas), fundadas sobre o respeito do Bushidô (código 
de princípios morais) ou a “via dos guerreiros”. Com 
ritmos e dinâmicas diferentes, as artes marciais foram 
transformadas no final do século XIX em práticas 
desportivas, isto é, codificadas, regulamentadas de 
forma a serem inofensivas para os praticantes. E 
algumas inscreveram-se num quadro competitivo 
desportivo. Depois da sua introdução no Ocidente, as 
práticas de combate asiáticas, popularizadas e depois 
mediatizadas, não pararam de suscitar interrogações 
quanto às razões do sucesso da sua implantação e 
difusão (Braunstein, 1999, 2001). Como explicar o 
seu sucesso a partir dos anos 1970 na Europa? Uma 
parte da resposta encontramo-la em Braunstein 
(1999): a criação de clubes deve-se à desestruturação 
familiar, sobretudo com as separações e divórcios, 
dando origem a um individualismo. Os clubes criam 
um quadro familiar. Outra resposta: é a mediatização 
das artes marciais através da difusão de filmes. Os 
meios de comunicação social contribuíram 
amplamente para muitos praticantes fazerem uma 
viagem real entre dois imaginários, Oriente e 
Ocidente.  
Neste artigo, pretendemos dar conhecer a realidade 
portuguesa, ainda que de uma forma exploratória, 
abordando duas práticas desportivas de origem 
oriental: o judo (modalidade olímpica) e o aikido 
(modalidade não olímpica). A nossa pergunta de 
partida, e aquela que servirá de primeiro eixo central 
desta investigação, é a seguinte: será que o perfil 
social, definido pela categoria socioprofissional e o 
estatuto sociocultural dos indivíduos, determina as 
escolhas e a intensidade da prática desportiva do judo 
e do aikido? 
Para dar resposta a esta questão, recorremos a várias 
técnicas de investigação social: observação 
participante, entrevistas semi-diretivas (n=6) e 
inquérito por questionário (n=60). No 
aprofundamento do nosso objeto de estudo, 
delimitámos o objeto empírico aos praticantes 
avançados de aikido e de judo, em Portugal.  

Delimitação da problemática em estudo 
Como é que se produz a procura dos “produtos 
desportivos”, nomeadamente das duas disciplinas em 
análise? Como é que surge o “gosto” pelo judo e o 
aikido, em detrimentos de outras práticas 
desportivas? Como é que se constituiu, 
progressivamente, este corpo de especialistas 
(treinadores, instrutores, mestres, ou outra designação 
semelhante) que vivem direta ou indiretamente destas 
práticas desportivas? Será que a origem social, 
definida pela categoria socioprofissional e o estatuto 
sociocultural dos indivíduos determinam as escolhas 
e a intensidade da prática desportiva? Estas e outras 
perguntas estão por responder, merecendo, por isso, 
um olhar sociológico contemporâneo. Pela 
diversidade das suas origens, de especialidades e dos 
seus usos sociais, as artes marciais e os desportos de 
combate ocupam um espaço importante no sistema 
das práticas desportivas codificadas. No âmbito 
destas práticas, o aikido e o judo conheceram uma 
grande expansão em Portugal, pelo que foram 
escolhidas para a realização deste estudo de caso. 
Partimos do pressuposto de que o perfil social, 
definido pela categoria socioprofissional e o estatuto 
sociocultural dos indivíduos, determinam as escolhas 
e a intensidade da prática desportiva do aikido e judo. 
Na nossa perspetiva, uma prática corporal codificada 
e identificável não pode ser apreendida como um 
“objeto técnico”, que se poderia identificar com a 
“lógica interna”, conceito utilizado para designar a 
pertinência motriz das atividades físicas e 
desportivas, evocado por Parlebas (1976, 1986b, 
1991, 1999). Neste sentido, “a lógica interna dos 
combates é uma lógica de destruição, real ou 
simbólica, do corpo do adversário” (Parlebas, 1986a, 
p. 172). A determinação dos “usos sociais” 
(Boltanski, 1971, 1979) das práticas de combate, pela 
variedade das suas origens, a diversidade de 
especialidades e a diferenciação dos usos sociais 
(desporto, segurança, etc.), leva a que elas ocupem 
um lugar diferente no sistema de práticas desportivas 
codificadas, elaboradas por Pociello (1981, 1995a,b). 
Enquanto “técnicas do corpo” (Mauss, 1936), as 
práticas desportivas do aikido e do judo podem ser 
definidas pelo combate de mãos vazias, distinguindo-
se dos desportos de percussão, nos quais os golpes são 
feitos, controlados ou simulados (boxe, karaté, 
taekwondo, etc.). Se bem que revestindo formas 
diferentes, o contato corporal é direto e o domínio e o 
controle do adversário passam necessariamente pela 
preensão e a manipulação deste, o que permite 
comparações pertinentes sobre o plano técnico. 
Na perspetiva de Clément (1995, 2001), tudo leva a 
crer que a origem social e o estatuto socioprofissional 
dos “agentes sociais”, para utilizarmos uma 
expressão de Bourdieu (1979), determinam a escolha 
de uma modalidade desportiva particular. O custo das 
atividades (a variável económica) não pode ser 
considerado como a única variável discriminatória 
para a prática desportiva (Andreff, 1981, 2002, 2012). 
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O investimento destas práticas pelos grupos sociais 
não parece, assim, ser obra do acaso. Desta forma, e 
na sequência dos trabalhos de investigação que temos 
vindo a realizar (Rosa, 2016, 2017, 2020), é 
importante saber como e porquê esta seleção se opera 
em Portugal.  
 
Proposta de investigação e modelo de análise  
No aprofundamento do nosso objeto de estudo, 
delimitámos o objeto empírico aos praticantes 
avançados de aikido e de judo a nível nacional que 
exercem cumulativamente a função de treinadores. 
Foram definidas três hipóteses teóricas a serem objeto 
de análise e discussão de modo a averiguar da sua 
veracidade. Como primeira hipótese, partimos do 
pressuposto de que existe uma homogeneidade entre 
os perfis sociais dos praticantes dos dois desportos de 
combate, embora se encontrem diferenças de hábitos 
e valores. Na segunda hipótese, considerámos que 
existe uma diferenciação ao nível das disposições 
sociais, na visibilidade, oportunidades de carreira, 
segundo o perfil social e os desportos em estudo. 
Como terceira e última hipótese, considerámos que há 
uma diferenciação ao nível dos envolvimentos, 
nomeadamente do tipo de prática/conceção, nas 
condições de acesso, na influência familiar, na 
intensidade da prática e na participação associativa 
segundo o perfil social e os desportos em análise. Na 
operalização das hipóteses definimos um Modelo de 
Análise Desagregado (MAD), alicerçado na relação 
de um conjunto alargado de variáveis e indicadores 
capazes de as tornar observáveis (Rosa, 2020). Foram 
definidas quatro dimensões: (1) Disposições sociais 
para com as Artes Marciais e Desportos de Combate 
(AM&DC); (2) Envolvimento nas AM&DC; (3) 
Valores, hábitos e gostos; (4) Caraterísticas 
sociodemográficas dos praticantes. Para cada uma 
das dimensões, definiram-se variáveis e indicadores 
(cf. Tabela 1).  
Na análise estatística, recorremos à análise de 
frequências e ao teste do qui-quadrado. 
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Tabela 1. Modelo de Análise Desagregado 
 

Dimensões Variáveis Indicadores 

D1. Disposições 
Sociais para com as 
AM&DC 

1.1 Modalidades 

1.1.1   Aikido e judo (P1)  
1.1.2   Regularidade nas AM&DC (P5; E6) 
1.1.3   Razões para o início da prática (P9; E3) 
1.1.4   Razões para a manutenção da prática (P10) 

1.2 Prática das AM&DC 1.2.1   Idade de início na prática (P4; E1) 
1.2.2   Interrupção da prática (P8; E7) 

 
D2. Envolvimentos nas 
AM&DC 

 

2.1 Prática e perceção 
associativa 

2.1.1   Adesão a um clube e associação (P2; P3; 
E2; E5) 
2.1.2   Cargos de direção/órgãos sociais (P13; E4) 
2.1.3   Relações entre associações (P14)  

2.2 Conceção da prática 2.2.1   Âmbito da prática (P12)  

2.3 Adesão desportiva e 
profissional relacionada 
com as AM&DC 

2.3.1   Atividade remunerada nas AM&DC (P11) 
2.3.2   Implicações nas AM&DC (P15.1; P15.2; 
P15.3; P15.4) 
2.3.3   Cédula de Treinador (P18) 

2.4 Reprodução social 2.4.1   Influência dos familiares (P6) 
2.4.2   Familiares e desporto (P7) 

 2.5 Apoio do Estado 
2.5.1   Visibilidade (P19.1; E8; E9; E10) 
2.5.2   Reconhecimento (P19.2; E8; E9; E10) 
2.5.3   Carreira (P19.3; E8; E9; E10) 

D3. Valores, Hábitos e 
Gostos 

3.1 Valores e aspetos 
culturais 

3.1.1   Alimentação, saúde e bem-estar (P16; 
P17) 
3.1.2   Preferências desportivas (P22) 
3.1.3   Droga (P23) 
3.1.4   Crenças religiosas, filosóficas ou 
espirituais (P35) 
3.1.5   Prática religiosa/espiritual (P36) 
3.1.6   Espectro político-ideológico (P37) 

3.2 Hábitos 3.2.1   Gostos de leitura (P20; P21) 
3.2.2   Recurso a produtos dopantes (P24; P15.4) 

D4. Caraterísticas 
Sociodemográficas dos 
Praticantes 

4.1 Perfil dos praticantes 

4.1.1   Idade (P25)  
4.1.2   Sexo (P26)  
4.1.3   Habilitações escolares (P27) 
4.1.4   Estado civil (P28) 
4.1.5   Região/Distrito de residência (P29) 
4.1.6   Condições perante o trabalho (P30) 
4.1.7   Profissão dos familiares (P31; P32) 
4.1.8   Profissão mais atual que teve ou a que 
procura (P33) 
4.1.9   Rendimento mensal (P34) 

 
 
 



Análise sociológica no judo e aikido  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 68-79, 2020                
 

72  

Método 
 

Nesta investigação recorremos a dois tipos de 
observação: direta e indireta. Na observação direta, 
procurámos observar os espaços, os treinos, os rituais 
e cerimónias, os comportamentos dos atores sociais 
(praticantes), etc. Uma variante da observação direta 
é a participante de tipo etnológico. Consiste em 
estudar uma comunidade durante um período de 
tempo, participando na vida coletiva (Wacquant, 
2000; Flick, 2004, Rosa, 2017). A observação 
indireta foi através da entrevista semidiretiva e do 
inquérito por questionário (Hill & Hill, 2003). Um e 
outro tiveram como função produzir ou registar as 
informações requeridas pelas hipóteses e prescritas 
pelos indicadores. Realizámos seis entrevistas semi-
diretivas a praticantes, com a função de treinadores, 
de aikido e judo, contribuindo para descobrir os 
aspetos em consideração e alargar ou retificar o 
campo de investigação. Os entrevistados exprimiram-
se de forma muito livre e flexível acerca dos temas 
sugeridos por um número restrito de perguntas 
relativamente amplas. Evitou-se fazer perguntas 
demasiado numerosas e demasiado precisas. As 
perguntas abertas não induziram as respostas nem as 
relações que poderiam existir entre elas. Com base 
nas entrevistas, preparámos um inquérito por 
questionário (Rosa, 2020), tendo sido aplicado aos 
praticantes avançados das duas práticas desportivas. 
O questionário já tinha sido utilizado numa versão 
mais ampla noutra investigação para o karaté (Rosa, 
2017), mas foi adaptado para este estudo em concreto. 
Por outro lado, tivemos em consideração o 
questionário aplicado por Clément (1995) para o 
judo, aikido e lutas, em França. Foram realizados 60 
inquéritos por questionário (30 a praticantes 
avançados de aikido e 30 a praticantes de judo). Os 
dados não podem ser extrapolados, pois trata-se de 
uma amostra não representativa, ainda assim de 
aproximação à realidade. Deste modo, pretendeu-se 
aprofundar a comparação entre a realidade em estudo 
nos dois desportos selecionados. Neste estudo, 
circunscrevemos o nosso campo de análise empírica 
aos praticantes/treinadores de aikido e de judo, a nível 
nacional, durante as épocas desportivas 2018/2020. 
Consideramos que os praticantes com nível avançado 
de prática (cintos negros), são os pilares das 
comunidades e das estruturas organizativas (clubes e 
associações), justamente por demonstrarem uma 
continuidade ao longo dos anos nas suas práticas 
desportivas de eleição. Neste sentido, não é a 
aprendizagem ou a socialização para esta cultura-
comunidade que está aqui em causa. 
 
Caraterísticas dos inquiridos: perfil e práticas  
Nesta investigação recorremos à técnica de 
amostragem não-aleatória por “bola de neve”. 
Conseguimos o preenchimento de 60 questionários a 
nível nacional, de indivíduos de ambos os sexos (54 
homens e 6 mulheres), dos 22 anos aos 75 anos de 

idade, de 14 distritos e um da Região Autónoma (a 
Madeira), integrados em 35 clubes e 22 associações. 
Relativamente à repartição dos inquiridos por sexos, 
verifica-se que os homens são mais numerosos (90%, 
n=54) do que as mulheres (10%, n=6) (cf. Tabela 2).  

Tabela 2. Prática desportiva por sexo (%) 

Prática 
desp. 

Sexo 
Tot % 

M % F % 
Judo 27 50 3 50 30 50 

Aikido 27 50 3 50 30 50 
Total 54 100 6 100 60 100 

 
A análise da distribuição por idades permite constatar 
que se trata de um conjunto de treinadores 
maioritariamente jovens e de meia idade. Com efeito, 
38% (n=22) dos inquiridos tem idades 
compreendidas entre os 20 e os 35 anos, 60% (n=36) 
entre os 36 e os 65 anos e 2% (n=1) têm 66 e mais 
anos. A média aritmética de idades situa-se nos 40.4 
anos, com um desvio-padrão de 11 anos. Pela análise 
de frequências relativas às habilitações literárias, 
constatamos elevados “capitais escolares”, na aceção 
de Bourdieu (1979), por parte dos inquiridos, 
independentemente do sexo. Verifica-se que 75% 
(n=45) completaram uma formação de nível superior 
(licenciatura, ou mestrado) e 25% (n=15) o ensino 
secundário (cf. Tabela 3).  
 
Tabela 3. Habilitações literárias por prática 
desportiva (%) 
 

Habilitações 
Literárias 

Prática desportiva To
t % 

Aikido % Judo % 

Mestrado   4 13 4 7 

Licenciatura 21 70 14 47 35 58 

Bacharelato 3 10 3 10 6 10 

Secundário 5 17 8 27 13 22 

3.º Ciclo   1 3 1 2 

2.º Ciclo  1 3   1 2 

Total 30 100 30 100 60 100 
 
Caraterísticas da prática do judo e aikido 
Quando questionados que idade tinham quando 
começaram a praticar do aikido e judo, surge uma 
enorme dispersão de idades, que vão desde os 6 aos 
37 anos, numa média de 17 anos. A idade que ocorre 
com maior frequência (moda) na distribuição é a de 
18 anos. O ponto médio da distribuição de valores 
(mediana) revela que metade dos inquiridos começou 
a praticar aos 17 anos. No caso dos homens, é de 17 
anos e nas mulheres é de 16 anos. De acordo com a 
prática desportiva, e segundo a média aritmética, o 
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início da prática do aikido faz-se aos 20 anos e no 
judo aos 14 anos de idade. 
Sobre se alguma vez interromperam a prática 
desportiva de predileção (aikido ou judo), a maioria 
dos inquiridos respondeu que não (55%, n=33). 
Ainda, assim, uma elevada percentagem de 
praticantes respondeu que sim (45%, n=27). Por 
diversas razões, é frequente assistir-se a “abandonos” 
e a “regressos” na prática do aikido e judo. Sobre os 
motivos dessa interrupção, dos 27 inquiridos que 
responderam sim, constatamos que as questões 
profissionais surgem em primeiro lugar, com 33% 
(n=9), seguidos dos motivos escolares, com 22% 
(n=6), e, em terceiro lugar, surgem os motivos de 
saúde (19%, n=5). Na distribuição pelas práticas 
desportivas, verifica-se a mesma percentagem para o 
aikido e judo (33%), mas são os praticantes de judo 
que interrompem mais por motivos escolares do que 
os de aikido. Os praticantes de aikido interrompem 
mais a sua prática desportiva por motivos familiares 
(20%, n=3) do que os do judo (8%, n=1) e por 
motivos de saúde (27%, n=4) contra 8% (n=1) do 
judo (cf. Tabela 4). 
 
Tabela 4. Motivos que levaram à interrupção da 
prática do karaté, segundo a prática desportiva (%) 
 

Motivos 
Prática desportiva 

Total % 
Aikido % Judo % 

M. de saúde 4 27 1 8 5 19 
M. escolares 1 7 5 42 6 22 
M. pessoais 2 13   2 7 
M. profis. 5 33 4 33 9 33 
M. familiares 3 20 1 8 4 15 
Outros   1 8 1 4 

Total 15 100 12 100 27 100 
 
Comunidades e Estilos Identitários 
Na primeira hipótese de investigação partimos do 
pressuposto de que existe uma homogeneidade entre 
os perfis sociais dos praticantes dos dois desportos de 
combate em análise (aikido e judo), embora se 
encontrem diferenças de hábitos e valores. 
Mobilizaram-se algumas variáveis e indicadores: 
alimentação, saúde e bem-estar, influência ao nível 
alimentar, concordância perante a despenalização de 
uso de drogas e recurso a produtos dopantes, hábitos 
e gostos de leitura. Algumas variáveis foram cruzadas 
com o género, idade e escolaridade, recorrendo ao 
qui-quadrado. 
Como defendem Turner (1994) e Wacquant (2000), o 
corpo do atleta requer disciplina, vigilância e 
regulação. Essa disciplina e vigilância passa por um 
cuidado relativamente ao que se come e ao que se 
bebe. Porém, os inquiridos da nossa amostra afirmam 
na sua esmagadora maioria (67%, n=40) que a prática 
do aikido ou do judo não influencia ao nível das 
práticas alimentares, embora 33% (n=20) tenham 

afirmado que sim. Eis alguns exemplos das respostas 
que obtivemos em entrevistas: “algumas restrições”; 
“melhoria dos hábitos alimentares”; “alimentação à 
base de massas e carnes brancas”; “alimentação mais 
racional/equilibrada (para controlar o peso)”; “evitar 
carne (por causa da flexibilidade)”; “ingestão de 
maior quantidade de vegetais e menos açúcar”; 
“menos vezes carne e mais frutas e vegetais”; “não 
consumo fritos nem refugados”; “regime alimentar 
para baixar o peso nas competições”. Num estudo 
sobre o karaté (Rosa, 2017) anotámos as mesmas 
indicações. 
Na análise sobre a concordância relativamente à 
despenalização de uso de drogas, a maioria dos 
inquiridos respondeu que não (87%, n=54) face à 
anuência (13%, n=6). Relativamente à questão se já 
recorreram a produtos para melhorar a performance, 
a totalidade dos inquiridos (n=60) respondeu que não. 
São os praticantes de judo que concordam com a 
despenalização do uso de drogas (20%, n=6), face aos 
do aikido (3%, n=1). Na análise sobre as diferenças 
de género, realiza-se que os homens concordam mais 
com a despenalização do uso de drogas leves (13%). 
As mulheres não concordam de todo com essa 
despenalização (cf. Tabela 5).  
 
Tabela 5. Concordância com a despenalização do uso 
de drogas segundo o sexo (%) 
 

Despenalização 
de drogas 

Masculino 
(n=54) 

Feminino 
(n=6) 

Total  
(n=60) 

Não 87 100 88 
Sim 13  12 

Total 100 100 100 
 
No cruzamento de variáveis, despenalização do uso 
de drogas e idade, o teste do qui-quadrado apurado foi 
de F2=36.06; d.f.=29; p=0.172, o que revela não 
existir associação entre as variáveis. Relativamente à 
escolaridade, o resultado revela também que não 
existe associação (F2=4.025; d.f.=5; p=0.546).  
Sobre as preferências de leitura, os inquiridos 
preferem ler romances (1.ª preferência), obras 
científicas (2.ª preferência) e obras técnicas e 
tecnológicas (3ª preferência) (cf. Tabela 6).  
Relativamente aos hábitos e periodicidade de leitura, 
os dados obtidos são muito homogéneos. São os 
praticantes de aikido que manifestam ler 
regularmente (43%, n=13) do que os do judo (27%, 
n=8). A maioria dos inquiridos lê de tempos a tempos 
uma revista ou um periódico (cf. Tabela 7). 
A análise sobre as diferenças de género permite 
constatar que são os homens que leem mais de 
“tempos a tempos” (48%) do que as mulheres (10%) 
(cf. Tabela 8).  
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Tabela 6: Ordem de preferência de géneros de obras 
que preferem ler (%) 
 

Obras/Livros 1.ª Pref 
(n=60) 

2.ª Pref 
(n=60) 

3.ª Pref 
(n=60) 

Romances 27 18 12 
Obras científicas 18 23 18 
Obras técnicas e 
tecnológicas 8 15 23 
Romances policiais 17 15 5 
Arte e arqueologia 7 3 15 
Obras de ciências 
humanas 12 3 13 
Filosofia e poesia  15 3 
Religião e 
esoterismo 7 2  
Banda desenhada   5 
Outras 5 2 2 
NS/NR  3 3 

Total 100 100 100 
 
Tabela 7. Leitura de revistas ou periódicos segundo a 
prática desportiva (%) 
 
Leitura de 

revistas 
Prática desportiva 

Tot % 
Aikido % Judo % 

Regularmente 13 43 8 27 21 35 
De tempos a 
tempos 13 43 16 53 29 48 
Raramente 3 10 4 13 7 12 
Nunca 1 3 2 7 3 5 

Total 30 100 30 100 60 100 
 
 
Tabela 8. Leitura de revistas ou periódicos segundo a 
prática desportiva segundo o sexo (%) 
 

Leitura de 
revistas 

Masculino 
(n=54) 

Feminino 
(n=6) 

Total  
(n=60) 

Regularmente 35 7 33 
De tempos a 
tempos 48 10 50 
Raramente 13   
Nunca 4 3 17 

Total 100 100 100 
 
Prática Desportiva e Apoios do Estado 
Na segunda hipótese considerámos que existe uma 
diferenciação ao nível das disposições sociais, na 
visibilidade, oportunidades de carreira, segundo o 
perfil social e as práticas desportivas em estudo. A 
variável mobilizada foi o “apoio do estado” e os 
indicadores foram: visibilidade, reconhecimento e 
carreira. Recorremos à análise estatística, com 
destaque para as médias e o desvio-padrão. 

Em termos de resultados, verificou-se que os 
praticantes preferem claramente os desportos de 
combate mais competitivos baseados no contato 
corporal (judo, luta, etc.) em detrimento de outras 
práticas desportiva, como ilustra o Gráfico seguinte 
(cf. Gráfico 1) 
 

 
 

Gráfico 1: Atividade física e desportiva (%) 
 

O Estado, através do Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, apoia o movimento desportivo, 
através do estabelecimento de contratos-programas 
com as federações desportivas. Perguntámos aos 
treinadores sobre os apoios do Estado em matéria de 
visibilidade das modalidades, reconhecimento social 
dos praticantes e as condições de acesso à prática 
(carreira desportiva). Os praticantes da nossa amostra 
consideram, na generalidade, os apoios muito 
importantes (cf. Tabela 9). As entrevistas realizadas 
também dão conta desta realidade, mas as opiniões 
dividem-se. 
 
Tabela 9. Apoios do Estado (médias e desvio padrão) 
 

Atribuição do grau de importância 
relacionados com a prática Média e DP 

Visibilidade das modalidades 
(n=60) 

Muito 
Importante 
1.45 r 0.694 

Melhores condições de acesso à 
prática (carreira desportiva) 
(n=60) 

Muito 
importante 
1.52 r 0.651 

Reconhecimento social dos 
praticantes 
(n=60) 

Muito 
importante 
1.60 r 0.764 

 
Conceções da Prática e Envolvimentos 
Como terceira e última hipótese considerámos que há 
uma diferenciação ao nível dos envolvimentos, 
nomeadamente do âmbito de prática/conceção, nas 
condições de acesso, na influência familiar, na 
intensidade da prática e na participação associativa 
segundo o perfil social e os desportos em análise. As 
variáveis mobilizadas foram: âmbito da prática, 
regularidade e regime do treino, motivos para a 
prática, valorização desses mesmos motivos, o 
envolvimento, a participação em cargos de direção 
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num clube desportivo, relações institucionais, prática 
desportiva familiar e influência. 
Quando questionados sobre qual é a vertente de 
prática relativamente ao aikido e judo, a maioria dos 
inquiridos refere que não pratica “competição” (77%, 
n=46) face a 23% (n=14) que dizem que sim. Na 
distribuição sobre as práticas desportivas, verifica-se 
que são os praticantes de judo que mais fazem 
competição institucionalizada (67%, n=16) do que os 
do aikido (50%, n=13). Esta situação parece-nos 
normal, até porque o judo é uma modalidade olímpica 
e o aikido não. O aikido privilegia uma vertente mais 
de defesa pessoal, com enfoque na espiritualidade e 
na arte de combate dual. 
As diferenças de género apuradas pelos dados do 
inquérito permitem constatar que são os homens que 
praticam numa vertente de competição 
institucionalizada (100%).  
Na regularidade dos treinos de aikido e judo dos 
inquiridos, identificámos que: 47% (n=19) têm um 
ritmo de treino de três ou mais vezes por semana; 
25% (n=25) treina duas vezes por semana; 23% (n=8) 
afirmam treinar diariamente; 2% (n=3) referiram 
apenas uma vez por semana.  
Relativamente aos motivos que levaram à prática, 
constata-se que os praticantes dão muita importância 
à aprendizagem da “auto-defesa” (média=1.967), 
seguida da atração derivada dos meios de 
comunicação social (média=2.467). Os praticantes 
dão menos importância à prática de aikido ou judo 
segundo a recomendação de um médico ou um 
psicólogo como forma de terapia (média=3.117). Na 
valorização dos motivos para a prática encontra-se o 
desenvolvimento de uma atividade profissional 
relacionada com a prática desportiva (aikido ou judo) 
e o bem-estar físico e o bem-estar psicológico 
(médias: 1.167 e 1.133). Dão menos importância à 
procura espiritual ou religiosa (média=3.267). 
O envolvimento na prática do aikido ou do judo leva 
os praticantes a procurar frequentemente trabalhos 
técnico-científicos sobre as modalidades em apreço 
(42%) e menos na contribuição para a sua divulgação 
(jornais, revistas, páginas web, blog, etc.) (10%) (cf. 
Tabela 10). É provável que os praticantes façam 
alguma divulgação nas redes socais, como o 
Facebook, Instagram, entre outras, colocando fotos 
suas e dos treinos, assim como na divulgação de 
atividades relativas a estas práticas desportivas. 
Os dados permitem verificar que a maioria dos 
treinadores (50%, n=30), que se declararam sócios de 
um clube e/ou associação, exerceu um cargo de 
direção no seu clube e/ou associação de aikido ou 
judo. O número dos praticantes treinadores que nunca 
exerceu um cargo de direção também é elevado em 
termos percentuais (47%, n=28). Porém, numa 
análise mais detalhada, verifica-se que existe uma 
homogeneidade no exercício de cargos de direção nos 
clubes e/ou associações no aikido e judo (cf. Tabela 
11). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Análise sociológica no judo e aikido  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 6(3), pp. 68-79, 2020                
 

76  

Tabela 10. Motivos para a prática (médias) 
 

O envolvimento na prática do aikido ou judo leva a… Freq Ocas Rar Nun Total 
(n=60) 

Ver filmes com características associadas as artes marciais 23 37 28  22 
Procurar trabalhos técnico-científicos sobre a modalidade nas suas 
vertentes de motricidade, social ou psicológico 63 57 48 3 43 

Contribuir para a divulgação das artes marciais (publicação de artigos 
para jornais ou revistas, contribuição para a página web, blog, etc.) 13 7 22  10 

Recorrer à utilização de substâncias dopantes (sem ser por indicação 
médica ou por problemas de saúde) para melhorar o desempenho no 
combate 

  2 97 25 

Total 100 100 100 100 100 
 

 
 

Tabela 11. Participação em cargos de direção clubes/associações, segundo a prática desportiva (%) 

 

Participação em cargos 
Prática desportiva 

Total % Aikido % Judo % 
Sim 15 50 15 50 30 50 
Não 13 43 15 50 28 47 
NS/NR 2 7 0  2 3 

Total 30 100 30 100 60 100 
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A média do exercício dos cargos é de quatro anos. De 
notar que grande parte dos cargos de direção de 
clubes e/ou associação de artes marciais e desportos 
de combate, como para outras modalidades 
desportivas, é exercida a título de voluntariado. Em 
Portugal, aliás, como na maior parte dos países da 
Europa ocidental, é um dos fundamentos essenciais 
da organização desportiva. Mesmo se “não é evidente 
as motivações dos dirigentes em se investirem nos 
postos de responsabilidade” (Thomas, Haumont & 
Levet, 1987, p. 61), a figura de dirigente desportivo 
voluntário está omnipresente no seio do movimento 
desportivo. Quando se é eleito numa associação 
desportiva, um dirigente voluntário dispõe de uma 
certa legitimidade, que pode, nalguns casos, confortar 
a posição de notável reconhecido.  
Nas relações institucionais entre clubes e associações, 
a maioria dos inquiridos respondeu que os interesses 
são divergentes, mas sem conflitos abertos (53%, 
n=32), face a 25% (n=15), que frisam que os 
interesses convergentes e de cooperação (25%, 
n=15). Neste “campo de concorrência onde se 
afrontam agentes com interesses específicos”, como 
diz Bourdieu (2003, pp. 182-183), 22% (n=13) dos 
inquiridos manifestam não saber como são as 
relações institucionais entre clubes e associações das 
modalidades desportivas em estudo. No processo de 
iniciação de prática desportiva, os pais ou 
encarregados de educação podem desempenhar um 
papel socializador importante. Averiguou-se também 
se havia alguém na entidade doméstica ou nas 
relações próximas que praticava aikido ou judo. Das 
respostas obtidas, 64% (n=38) responderam sim e 
28% (n=17) responderam não. 8% (n=5) não sabem 
ou não respondem. Na distribuição percentual das 
respostas dos que afirmaram sim (18 casos), 
encontram-se: irmão, irmã, filho, filha, mãe e outros 
membros. O destaque vai para as irmãs (28%, n=5), 
seguido de filho e filha, com 22% (n=4). São os 
treinadores de judo que mais familiares têm a praticar 
a mesma modalidade. No caso do aikido são as mães 
(50%, n=3). 
Como complemento de informação, e segundo os 
dados apurados, de notar ainda que 83% (n=50) dos 
inquiridos respondem que o seu pai ou a sua mãe 
pratica uma modalidade desportiva, contra 17% 
(n=10) que responderam que não. No caso dos pais, 
as modalidades desportivas praticadas são: judo, 
lutas, ciclismo e futebol. No caso das mães, as 
escolhas recaem para o voleibol, ginástica e dança.  
 

Discussão 
 

A essência do desporto de combate e das artes 
marciais é ambígua. Ela exige muita disciplina 
pessoal, um respeito autêntico e contínuo pelo outro 
(adversário), mas onde os antigos (veteranos) têm 
estratégias de conservação, tendo por objetivo tirar 
proveito de um capital progressivo acumulado. Os 
mais novos (os novos aderentes) assumem estratégias 

de submissão orientadas para a acumulação de um 
capital específico. 
Na primeira hipótese do nosso estudo partimos do 
pressuposto que se encontraria uma homogeneidade 
entre os perfis sociais dos praticantes dos dois 
desportos de combate em análise (aikido e judo), 
embora se encontrassem diferenças de hábitos e 
valores. Tendo por base as variáveis e indicadores 
mobilizados para medir as práticas, atitudes e valores 
identificadores de um estilo de vida identitário, os 
dados apontam para a confirmação da hipótese. Para 
Mennesson e Clément (2010), os desportos de 
combate são considerados como um espaço suscetível 
de confortar e de preservar a identidade, 
nomeadamente a masculina. No entanto, não existem 
evidências claras sobre se o perfil social, definido 
pela categoria socioprofissional e o estatuto 
sociocultural dos indivíduos, determina as escolhas e 
a intensidade da prática desportiva do aikido e judo.  
Na segunda hipótese, considerámos a existência de 
uma diferenciação ao nível das disposições sociais, na 
visibilidade e nas oportunidades de carreira, segundo 
o perfil social dos praticantes. Os dados apurados, 
relativamente aos apoios do Estado para a 
visibilidade, incentivo e acesso à prática desportiva, 
revelam que são importantes, mas a atuação tem 
ficado aquém. Numa análise global, a maioria dos 
praticantes considera que os apoios do Estado são 
muitos importantes na prática desportiva do aikido e 
do judo. Todavia, quando se analisa mais 
pormenorizadamente esta questão, verifica-se que os 
praticantes têm uma opinião bastante negativa como 
o Estado tem atuado nesta matéria. Com os dados 
exploratórios disponíveis, não é possível comprovar 
na totalidade esta nossa hipótese de estudo, ou seja, 
de que existe uma diferenciação ao nível das 
disposições sociais, na visibilidade, oportunidades de 
carreira, segundo o perfil social e os desportos em 
estudo. Esta questão deveria ser aprofundada em 
futuros estudos, dando-lhe um enfoque maior.  
Na terceira hipótese considerámos que há uma 
diferenciação ao nível dos envolvimentos, 
nomeadamente do tipo de prática/conceção, nas 
condições de acesso, na influência familiar, na 
intensidade da prática e na participação associativa 
segundo o perfil social e os desportos em análise. Nos 
resultados apurados, a maioria dos inquiridos referiu 
que não praticava “competição institucionalizada” 
(77%). Se o fazem, são os homens que optam por esta 
vertente. A regularidade da prática é semanal. Nos 
motivos para a escolha do aikido ou do judo, a opção 
recai sobre a aprendizagem da “auto-defesa”, seguida 
da atração derivada dos meios de comunicação social. 
Não constatámos uma influência familiar, mas 
verifica-se que são os treinadores de judo que mais 
familiares têm a praticar a mesma modalidade. O 
envolvimento na prática do aikido ou do judo leva os 
praticantes a procurar frequentemente trabalhos 
técnico-científicos sobre as modalidades em apreço 
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(42%) e menos na contribuição para a sua divulgação 
(10%). 
Os dados permitiram constatar que a maioria dos 
praticantes nunca exerceu um cargo nos órgãos 
sociais de um clube ou associação de aikido ou judo 
(50%), estando, assim, afastados das decisões das 
direções. No exercício dos cargos, segundo o sexo, 
são os homens que participam mais (52%) face a 33% 
das mulheres. No entanto, os dados permitem 
verificar que a maioria dos praticantes treinadores 
(50%), que se declararam sócios de um clube e/ou 
associação, exerceu um cargo de direção no seu clube 
e/ou associação de aikido ou judo. Nas relações 
institucionais entre clubes e associações, a maioria 
dos inquiridos respondeu que os interesses são 
divergentes, mas sem conflitos abertos (53%). Estes 
dados estão em sintonia com o estudo sobre o karaté 
(Rosa, 2017). Como referem Crozier e Friedberg 
(1977, p. 45) uma organização, mesmo se muitos 
dirigentes assim o desejem, “não pode ser analisada 
como um conjunto transparente”. Ela espelha 
relações de poder e de influência, constituindo um 
meio onde “os atores se podem manifestar e de pesar 
sobre o sistema e dos seus parceiros, mesmo se de 
uma forma desigual”. É, neste contexto, que 
concluímos que a nossa terceira hipótese apenas se 
verifica em parte, pois apenas colocou em foco uma 
parte da realidade.  
 

Conclusão 
 

Categorizadas, sistematizadas nas suas aprendizagens 
e nas suas finalidades, os desportos de combate e artes 
marciais constituem um universo específico. Neste 
artigo procurámos analisar duas práticas desportivas 
(judo e aikido). A pergunta de partida que norteou a 
investigação foi se o perfil social, definido pela 
categoria socioprofissional e o estatuto sociocultural 
dos indivíduos, determina as escolhas e a intensidade 
da prática desportiva do judo e do aikido. Para o 
efeito, levámos a cabo uma investigação exploratória 
sobre os praticantes avançados igualmente com 
funções de treinadores. Entrevistámos seis praticantes 
e construímos um inquérito por questionário, que foi 
aplicado nas épocas desportivas 2018/2020. 
Reunimos 60 questionários preenchidos. Da análise 
das características dos treinadores de aikido e judo 
inquiridos, verificou-se que são maioritariamente de 
meia idade (41-45 anos), casados, com elevadas 
habilitações literárias (nível licenciatura), residentes 
nos centros urbanos, com uma regularidade de treino 
semanal e possuidores de certificação de treinadores.  
Esta investigação permite concluir que existe uma 
homogeneidade entre os perfis sociais dos praticantes 
dos dois desportos de combate “dual” (aikido e judo), 
para usarmos o termo de Gaudin (2009), mas 
encontram-se diferenças de hábitos e valores, 
segundo o sexo, a idade e a escolaridade. A análise da 
informação aponta para uma diferenciação ao nível 
das disposições sociais, na visibilidade e nas 

oportunidades de carreira, segundo o perfil social e os 
desportos em estudo. Existe uma diferenciação ao 
nível dos envolvimentos, nomeadamente do tipo de 
prática e/ou conceção, nas condições de acesso, na 
influência familiar, na intensidade da prática e na 
participação associativa, segundo o perfil social. 
Cremos que se acrescenta um maior conhecimento 
destas práticas de combate e pode levar a outros 
estudos, aprofundando outros aspetos, 
nomeadamente a questão da relação do Estado, 
federações e clubes e os apoios financeiros. Nesta 
análise, é preciso ter em conta a 
multidisciplinaridade, ou os “usos sociais”, como 
sublinha Boltanski (1971), destas práticas 
desportivas. 
A análise de resultados permitiu comprovar as três 
hipóteses de trabalho, mas para a segunda cremos que 
se torna necessário proceder a uma análise mais 
aprofundada. Esta investigação, comparativa, 
apresenta algumas limitações relativamente à 
representatividade da amostra, dado que não se 
podem extrapolar os dados para o universo de 
praticantes. No entanto, considera-se que abre uma 
nova perspetiva por onde outros autores podem 
vislumbrar novos caminhos de investigação, em 
particular sobre a análise dos apoios financeiros do 
Estado no âmbito destas práticas desportivas e a 
perspetiva dos praticantes. 
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RESUMEN: 

La investigación consistió en analizar las características biomecánicas que intervienen en 
cada fase de una serie de saltos ornamentales en el trampolín de tres metros. Para ello, se 
realizaron videograbaciones a nueve (9) atletas juveniles de sexo masculino que 
participaron en el XVII Mundial Juvenil de Saltos Ornamentales, Aachen, Alemania. Para 
la recolección y análisis de los datos en tres dimensiones fueron colocadas dos cámaras 
ubicadas entre 90 ° y 120 °. Se digitalizaron 21 puntos anatómicos y dos puntos del 
trampolín. Posteriormente se cuantificaron y analizaron las variables cinemáticas con el 
software de análisis de movimiento computarizado. Se concluyó que las características de 
proyección son fundamentales para el logro de la fase de vuelo y entrada al agua, obteniendo 
resultados similares a los registrados en otros estudios. El ángulo de proyección fue en 
promedio de 80°. Se encontraron deficiencias en la fase de vuelo para definir y agrupar el 
cuerpo, afectando lo estético y corporal, del mismo modo al momento de la entrada al agua 
se apreció un sobreesfuerzo del tren superior ante la pasividad del tren inferior lo que causó 
una entrada en hiperextensión dejando los miembros inferiores retrasados y desplazando 
agua durante la entrada. 
 

Kinematic Study of the Ornamental Trampoline Jumps: A Vision Towards the 
Corporal 

ABSTRACT: 
This research consisted of analyzing the biomechanical characteristics involved in each 
phase of a series of ornamental jumps on the three-meter springboard. For this, video 
recordings were made of nine (9) male youth athletes who participated in the XVII Junior 
World Cup of Ornamental Jumping, Aachen, Germany. For the collection and analysis of 
the data in three dimensions, two Panasonic cameras were placed between 90 ° and 120 °. 
21 anatomical points and two trampoline points were digitized. Subsequently, the kinematic 
variables were quantified and analyzed with the computerized motion analysis software 
"Hu-m-an" v. 5.0. It was concluded that the projection characteristics are fundamental for 
the achievement of the flight phase and entry into the water, obtaining results similar to 
those registered in international investigations. The projection angle average the 80°. 
Deficiencies were found in the flight phase to define and group the body, affecting 
aesthetics and body, in the same way at the time of entering the water an over-effort of the 
upper body was appreciated due to the passivity of the lower body, which caused an entry 
hyperextension leaving the lower limbs delayed and displacing water during entry. 
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Estudio Cinemático de los Saltos Ornamentales 
en trampolín: Una Visión Hacia lo Corporal 

 
La biomecánica deportiva, comenzó a desarrollarse a 
nivel mundial en los últimos decenios, como 
resultado de los logros obtenidos por la biomecánica 
general, teniendo como tarea la de evaluar la 
efectividad de la aplicación de las fuerzas para el 
logro más perfecto del objetivo que se plantee en 
determinada disciplina. En tal sentido, la biomecánica 
deportiva es la ciencia que estudia los movimientos 
del hombre en el proceso del ejercicio físico 
(Donskoi, 1988). Los entrenadores se apoyan en la 
biomecánica deportiva, como un medio científico 
para optimizar el gesto deportivo y técnico, así como 
realizar valoraciones que sirvan de parámetro para los 
deportistas y establecer comparaciones que permitan 
realizar ajustes necesarios en distintos momentos de 
la temporada de entrenamiento. 
Los saltos ornamentales son una modalidad deportiva 
que requiere de control y perfección, donde los atletas 
deben realizar determinados movimientos corporales 
aéreos. La prueba de trampolín de tres metros que es 
objeto de análisis en la presente investigación está 
contemplada como prueba Olímpica desde los Juegos 
Olímpicos de Londres 1908 en la categoría 
masculina, (Real Federación Española de Natación 
[RFEN], 2015) La ejecución es evaluada por jueces, 
quienes toman en consideración las normativas 
reglamentarias y aprecian la calidad de los saltos 
realizados por los atletas en cada una de sus fases de 
ejecución estas son: la fase despegue, vuelo y entrada 
al agua. (Maglione, 2014).  
 Es importante destacar que, para el logro de 
la ejecución de un salto ornamental, la postura 
corporal (corpostura) es la base fundamental en los 
hábitos técnicos de los saltos ornamentales (Uribe, 
2018), cabe destacar que para una adecuada 
trayectoria del centro de gravedad de los atletas es 
necesario el logro de acciones específicas que 
determinan las características de proyección, de las 
que prevalecen la velocidad vertical y un ángulo de 
proyección amplio, cercano a la vertical. Los 
movimientos de la fase de vuelo, en su mayoría, son 
movimientos angulares y dependen de las 
características de la fase de despegue, las que 
determinan la cantidad de movimiento angular. La 
correcta entrada al agua depende de la ejecución del 
recorrido angular previsto y del ajuste de la velocidad 
angular sobre el principio de conservación de 
cantidad de movimiento angular durante la fase final 
de vuelo (desaceleración angular); aspectos que se 
tendrán en cuenta dentro de la investigación 
(Lopategui, 2000). 
    En estudios realizados por Uribe, 2011, se 
encontraron algunas deficiencias en la serie de saltos 
que limitaron un mejor rendimiento durante las 
ejecuciones y resultados por debajo a los alcanzados 
en atletas de elite mundial, esto dificulta el éxito 
dentro de los diez (10) mejores del mundo. Dichas 

deficiencias se aprecian en diferentes fases del salto, 
como en la fase de despegue, durante la carrera de 
aproximación, debilidad para deformar 
suficientemente el trampolín a fin de alcanzar buena 
catapulta del sistema trampolín – atleta y así poder 
lograr la altura esperada y acumulación de la energía 
potencial necesaria para lograr un mejor salto. Otra 
debilidad ocurre durante la fase de despegue, cuando 
el desplazamiento horizontal del centro de gravedad 
es excesivo y reduce el desplazamiento vertical, 
afectando la altura de vuelo. En lo que respecta a la 
fase de vuelo se encontraron de la misma manera 
debilidades posturales que afectan la técnica de 
ejecución relacionadas con la definición de la figura 
durante el vuelo y el tiempo óptimo de apertura del 
cuerpo para la entrada al agua. De observarse 
desplazamiento de agua durante la entrada será 
debido a la cantidad de movimiento angular no 
adecuada para el salto y el poco control de la 
velocidad angular durante el vuelo. Esto afectará la 
ejecución y, en consecuencia, la puntuación del atleta 
se verá afectada. Dentro de la biomecánica según 
(García et al. 1997), la biomecánica externa estudia 
los cambios en la secuencia de posturas durante la 
ejecución de los diferentes segmentos corporales con 
el fin de optimizarlas, dada la complejidad técnica, 
estética, coordinativa y un alto riesgo físico. 
La complejidad para observar la correcta ejecución de 
movimientos corporales realizados a gran velocidad 
dificulta su observación, por eso es necesario recurrir 
a la tecnología y a los adelantos científicos. En tal 
sentido la observación de la técnica deportiva se ha 
convertido en una herramienta fundamental para los 
profesionales que conforman el equipo 
multidisciplinario de un atleta en formación y de esta 
manera contribuir al mejoramiento del rendimiento 
técnico, mejores estrategias y la creación de hábitos 
técnicos que permitan una apreciación de los 
movimientos corporales en la iniciación deportiva 
(Werlayne, 2012). 
Por las razones anteriormente descritas como son las 
deficiencias técnica, los escasos servicios de las 
ciencias aplicadas al deporte (biomecánica), la 
insuficiente bibliografía especializada en los saltos 
ornamentales y los bajos resultados a nivel mundial 
en estos atletas de alto rendimiento se planteó a través 
de este estudio como objetivo general:    analizar las 
características biomecánicas  que intervienen en las 
fases de ejecución del salto ornamental inverso en la 
prueba de  trampolín de tres  metros en atletas 
juveniles del elite mundial. Considerando como 
objetivos específicos (1) Cuantificar y analizar las 
variables biomecánicas cinemáticas: espaciales, 
temporales y espacio – temporales del movimiento de 
los atletas durante las diferentes fases del salto 
ornamental inverso para la prueba de trampolín de 
tres metros (2) Identificar los posibles errores 
técnicos y biomecánicos que inciden en el 
rendimiento en el salto ornamental inverso de los 
atletas en estudio.  
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Método 
 

La presente investigación, es de enfoque cuantitativo, 
de carácter descriptivo ya que, se describieron e 
interpretaron las características y variables 
biomecánicas y determinando los factores que 
intervienen en las fases del salto ornamental inverso 
en la prueba de trampolín de tres (3) metros, de este 
modo se abordara de la realidad características 
fundamentales para analizar y presentar una 
interpretación correcta (Hernández, et al. 2014) 
    Las variables biomecánicas cinemáticas que se 
consideraron para esta investigación en los saltos 
ornamentales son principalmente las características 
biomecánicas espaciales, temporales y espacio – 
temporales del movimiento de los sujetos, incluyendo 
las características de proyección de sus cuerpos 
(Zissu, 2005). 
De acuerdo con las diferentes fases del movimiento 
de los Saltos Ornamentales se seleccionaron las 
siguientes variables del modelo biomecánico: 
 
Características Biomecánicas de Despegue 

(a) Tiempo de la fase excéntrica y concéntrica 
(TFECD). 

(b) Tiempo total (TTD).  
(c) Distancia de máxima deformación del 

trampolín en su fase Descendente 
(DMDTD). 

(d) Distancia vertical de máxima deformación 
del trampolín en su movimiento ascendente 
(DVMDTA). 

 
Características Biomecánicas de Proyección 

(a) Velocidad inicial de proyección. (Vop) 
(b) Velocidad inicial horizontal de proyección 

(Voxp) 
(c) Velocidad inicial vertical de proyección 

(Voyp). 
(d) Ángulo de proyección (°p). 
(e) Altura de proyección (hp).  

 
Características Biomecánicas de la Fase de Vuelo 

(a) Tiempo de vuelo ascendente y descendente 
(TVAD).  

(b) Tiempo de vuelo total (TTV). 
(c) Tiempo de preparación de entrada al agua 

(TPEA).  
(d) Desplazamiento horizontal del centro de 

gravedad (CG) desde el despegue hasta la 
máxima altura (DxCGDMA). 

(e) Desplazamiento horizontal del CG desde 
máxima altura hasta la entrada al agua 
(DxCGMhEA). 

(f) Desplazamiento horizontal del CG durante 
el vuelo (DxCGV). 

(g) Elevación del CG durante el vuelo (ECGV). 
(h) Máxima altura del CG con respecto al agua 

durante el vuelo (MhCGAV). 

 
Características Biomecánicas de las Principales 
Posiciones en cada Fase 

(a) Angulo del tronco con la horizontal y 
vertical (°Tx-y) 

(b) Ángulos relativos de los miembros 
superiores e inferiores del cuerpo. (°ms-
°mi). 

Para lograr el éxito de los datos se ejecutaron cuatro 
(4) etapas: Estas son las siguientes: (1) Aprobación de 
la videograbación durante la competencia: esta 
aprobación fue concebida por la por la Federación 
Venezolana de Deportes Acuáticos y Federación 
Internacional de Deportes Acuáticos (FINA). (2) 
Videograbación: colocar los equipos en lugares 
donde no interrumpa la competencia y lograr el 
ángulo adecuado de las cámaras hacia el plano de 
ejecución del salto ornamental. (3) Aplicación de 
consentimiento informado: se informó a través de un 
consentimiento que serían videograbados respetando 
la privacidad de los atletas durante la competencia, 
sin que esta perjudique su resultado deportivo, y 
asegurando la confidencialidad de los datos. Dejando 
en claro que los datos obtenidos en esta investigación 
son de uso exclusivamente científico. (4) Posterior a 
las videograbaciones: esta etapa consta de la 
recopilación de las videograbaciones y edición de 
estas, para posteriormente ser procesadas con los 
diferentes programas que permiten realizar la 
digitalización del modelo corporal y el cálculo de las 
variables biomecánicas seleccionadas para la 
presente investigación. 
 
Participantes 
La muestra para considerar en la presente 
investigación fue de nueve atletas juveniles de 
rendimiento del sexo masculino de diferentes países 
que se videograbaron durante el Campeonato 
Mundial Juvenil, Aachen, Alemania. La muestra fue 
no probabilística donde se consideró el criterio de 
inclusión a solo atletas que se encontraran en el 
ranking entre los 10 mejores de la prueba trampolín 
de tres metros de sexo masculino en la categoría 
juvenil. 
 
Instrumentos 
Para la recolección de datos se utilizó el método 
videográfico a través de dos cámaras Panasonic NC 
GS320 a una frecuencia de 60 cuadros por segundos, 
en condiciones competitivas. Se utilizo el protocolo 
planteado por el sofware (Hu-m-an v. 5.0) para 
realizar análisis en tres dimensiones colocando las 
cámaras en ángulos aproximados de 90° y 120 ° en el 
área de las gradas a una distancia del trampolín de 20 
metros. Para la creación del archivo tridimensional y 
cálculo de la escala que permite darle profundidad, 
volumen se colocó en el plano de ejecución de los 
sujetos (sobre el trampolín) una estructura referencial 
tridimensional de ocho puntos que permitió una 
adecuada creación del archivo tridimensional a escala 
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real. Posteriormente los videos fueron procesados con 
programas computarizados de captura y edición y del 
mismo modo digitalizados a través software especial 
de análisis del movimiento (Hu-m-an v. 5.0), creado 
por el PhD Duck, validados y de adquisición a través 
de una licencia por lo que no se encuentra en la web 
de manera gratuita. Se utilizo para la digitalización el 
modelo anatómico de 20 puntos de cada uno de los 
segmentos corporales que trae por defecto el software 
de análisis, adicionalmente se incorporó el punto del 
centro de la cabeza, centro de gravedad y trampolín. 
 
Procedimientos y Análisis estadístico 
Para el análisis de los resultados se evaluaron y se 
cuantificaron las variables, utilizando la estadística 
descriptiva, a través del programa SPSS 10.0. Se 
calcularon la media, desviación estándar, valor menor 
y mayor de cada variable y el rango entre estos 
valores (Mauireira, 2015). Se emplearon métodos de 
evaluación cualitativa de la técnica, basada en la 
observación directa durante y posteriormente a las 
videograbaciones, en función de los indicadores 
seleccionados, que arrojaron datos en niveles 
importantes de la técnica deportiva en la que se 
encontraban los sujetos en estudio.  
 

Resultados 
 
Características Biomecánicas Temporales 
Las características temporales representan la 
duración de las acciones que van desde el inicio, que 
corresponde a la fase de despegue (excéntrica y 
concéntrica), hasta la finalización de la destreza que 
concierne a la fase de vuelo (ascendente, descendente 
hasta el contacto con el agua). Es importante destacar 
que las características temporales cumplen un papel 
en cada una de las fases del salto ornamental, 
específicamente el del grupo inverso que será tomado 
como ejemplo para esta investigación, ya que una 
acción explosiva del atleta en el trampolín permite un 
mejor aprovechamiento del impulso de los miembros 
inferiores, producto de la fuerza aplicada en el menor 
tiempo posible.  
En la tabla 1, se presentan los datos obtenidos del 
cálculo de las fases de despegue que para efecto de 
análisis biomecánico se subdividió en fase excéntrica 
y fase concéntrica de despegue. En la fase excéntrica 
existe una contracción de los músculos extensores de 
las articulaciones de los miembros inferiores, hasta 
que la flexión en las articulaciones alcance el ángulo 
óptimo.  
Para la fase concéntrica que comienza en el instante 
de la extensión de las articulaciones de los miembros 
inferiores hasta dejar de tener contacto con el 
trampolín (figura 1), las variables biomecánicas que 
fueron seleccionadas son: tiempo de la fase 
excéntrica en la fase de despegue, tiempo de la fase 
concéntrica en la fase de despegue y la suma de las 
dos que se representa en el tiempo total de la fase de 
despegue. En los estadígrafos se observan valores 

promedios en las diferentes características y una 
desviación estándar que permitió realizar el análisis 
adecuado para el resto de las fases. 
 
Características Biomecánicas Temporales de 
Fase de Vuelo 
Las características temporales durante la fase de 
vuelo se relacionan con el tiempo y la estructura del 
movimiento en cada una de las posiciones y figuras 
que los sujetos realizan durante las diferentes fases de 
vuelo, ascendente y descendente. 
La tabla 2, describe las características temporales de 
la fase de vuelo en cada uno de los sujetos evaluados. 
El tiempo de vuelo ascendente que dura el cuerpo en 
recorrer la trayectoria hasta su máxima altura, 
pasando a la velocidad nula, para comenzar con la 
siguiente fase que consiste en un recorrido de la 
trayectoria del CG del cuerpo descendente hasta 
lograr tocar con las puntas de las manos el agua de la 
piscina. Las características cinemáticas importantes 
que permiten exigencias técnicas durante la fase de 
vuelo; a su vez, permite tener referencias espaciales 
sobre la altura del CG bien sea desde el trampolín, 
como desde el borde del agua. Los valores promedios 
del tiempo de vuelo ascendente del atleta tienen una 
estrecha relación con respecto a la colocación del 
fulcrum del trampolín que le permitirá mayor 
deformación de este (Ian & Miller, 1996), observando 
en la tabla 2 el valor máximo de 0.60s.  
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Tabla 1. Características biomecánicas temporales de la fase de despegue.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                      

 

 

 

 
 
Figura 1. Esquema de postura de la fase excéntrica y concéntrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujetos Países T Fase 
exc. (s) 

T Fase 
conc. 

(s) 

T T 
despegue 

(s) 

° de la articulación de las 
rodillas en el instante de 

máx. flexión   

D y de la máx. 
deformación del 
trampolín desc. 

(m) 
1 Ucrania 0.51 0.20 0.71 121 0.70 
2 Grecia 0.26 0.20 0.46 130 0.58 
3 México 0.32 0.32 0.65 134 0.40 
4 México 0.36 0.32 0.68 131 0.70 
5 Polonia 0.17 0.37 0.54 118 0.93 
6 México  0.29 0.26 0.54 117 0.92 
7 Grecia 0.31 0.27 0.58 115 0.75 
8 Cuba 0.39 0.29 0.68 120 0.79 
9 Venezuela 0.27 0.27 0.54 114 0.95 

Promedio 
σ 

Valor MIN 
Valor MÁX 

Rango 

0.32 0.28 0.60 122 0.75 
0.10 0.06 0.08 7 0.18 
0.17 0.204 0.459 114 0.40 
0.51 0.374 0.714 134 0.95 
0.34 0.17 0.255 20 0.56 

FASE CONCÉNTRICA FASE EXCÉNTRICA 
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Tabla 2. Características biomecánicas temporales de vuelo.  
 

 

Sujetos T Vuelo asc. 
(s) 

T Vuelo desc. 
(s) 

T de preparación de 
entrada al agua del  

(s) 

TT de 
vuelo 

(s) 
1 0.58 0.97 0.53 1.55 
2 0.51 0.97 0.41 1.48 
3 0.54 0.99 0.37 1.53 
4 0.59 1.00 0.48 1.60 
5 0.58 0.95 0.34 1.53 
6 0.53 0.94 0.54 1.46 
7 0.54 0.94 0.36 1.48 
8 0.53 0.95 0.48 1.48 
9 0.54 0.99 0.48 1.53 

Promedio 0.55 0.97 0.44 1.51 
σ 0.03 0.02 0.07 0.04 

Valor MIN 0.51 0.94 0.34 1.46 
Valor MÁX 0.60 1.00 0.54 1.60 

Rango 0.09 0.07 0.20 0.14 
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La sumatoria de los tiempos ascendente y 
descendente constituyen el tiempo total de vuelo, 
características cinemáticas importantes que permiten 
exigencias técnicas durante la fase de vuelo; a su vez, 
permite tener referencias espaciales sobre la altura del 
centro de gravedad bien sea desde el trampolín, como 
desde el borde del agua. Los valores promedios del 
tiempo de vuelo ascendente del atleta tienen una 
estrecha relación con respecto a la colocación del 
fulcro del trampolín que le permitirá mayor 
deformación de este, observando en la tabla 2 el valor 
máximo de 0.60s. 
Las características biomecánicas temporales para 
cada una de las fases que realizan los sujetos en 
estudio especialmente durante el vuelo dependerán 
del tiempo y de las características biomecánicas 
cinemáticas y cinéticas definidas durante el despegue, 
que permitirán a los jueces evaluar cabalmente la 
ejecución; para ello se deben definir correctamente 
cada una de estas posturas corporales y mantener la 
elegancia del cuerpo, normalmente, esta posición se 
observa en el punto más alto del salto.  
Es importante destacar que el tiempo de preparación 
de la entrada al agua, que consiste en comenzar a 
realizar la abertura del cuerpo, prepararlo y colocarlo 
en la posición necesaria para lograr una entrada al 
agua correcta y sin desplazamiento de agua excesivo, 
de esta manera poder lograr una buena puntuación. 
Los datos obtenidos en esta variable son relevantes y 
permitió hacer un análisis biomecánico de la 
secuencia del movimiento durante el salto 
ornamental.  
Durante la realización del salto uno de los aspectos 
fundamentales y que se deben considerar al momento 
del análisis son los instantes básicos de la acción 
durante la apertura del cuerpo para preparar la entrada 
al agua (figura 2). Algunos atletas comienzan la 
abertura por encima del nivel del trampolín para 
asegurar que la entrada al agua sea lo más vertical 
posible y obtener una disminución considerable del 
movimiento angular del cuerpo. Esto se produce dado 
el entrenamiento de las habilidades motrices óculo 
segmentarias y tempóro espacial que posibilitan la 
comprensión de los momentos e instantes de las 
ejecuciones técnico-deportiva. Cada estructura de 
tiempo y espacio muestra una complejidad diferente 
y ellas están siempre asociadas a la resolución de una 
tarea motriz. Donde se procesa la información del 
estímulo o señal y el instante de la ejecución donde se 
pone en marcha los procesos neuro cognitivos 
proyectados por la corteza somato sensorial y 
ejecutados por la corteza motriz primaria (Houssin, 
2020).  
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Esquemas de postura de momento de 
apertura. 

 
Características Espaciales del Centro de 
Gravedad Durante la Fase de Despegue y Vuelo 
Las características espaciales del CG especialmente 
durante la fase de despegue y vuelo se observan en la 
tabla 3, dando como resultados los desplazamientos 
horizontales del CG desde el despegue hasta la 
máxima altura, desplazamiento en el eje de 
coordenadas horizontal del CG desde la máxima 
altura.  
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Tabla 3. Características espaciales del centro de gravedad durante la fase de despegue y vuelo.  
 

 
 
 
 
 

 

Sujetos   D x del C.G 
desde el 

despegue 
hasta la máx. 

altura  
(m) 

D x del C.G 
desde máx. 
altura hasta 
entrada al 

agua 
(m) 

D x del 
C.G 

durante el 
vuelo. 
(m) 

Elevación 
del C.G de 

vuelo. 
(m) 

Máx. h del 
C.G con 

respecto al 
agua de 
vuelo. 
(m) 

h de 
proyección. 

(m) 

1 0.52 0.58 1.1 1.61 5.67 4.05 
2 0.42 1.61 2.03 1.28 5.51 4.2 
3 0.53 1.64 2.17 1.55 5.58 4.02 
4 0.40 0.50 0.90 0.81 5.94 4.25 
5 0.65 1.69 2.34 1.47 5.72 4.25 
6 0.49 1.55 2.04 1.35 5.36 4.01 
7 0.44 1.1 1.54 1.43 5.3 3.88 
8 0.87 1.26 2.13 1.28 5.30 4.01 
9 0.66 1.63 2.29 1.50 4.46 4.05 

PROMEDIO 0.55 1.28 1.84 1.36 5.43 4.08 
σ 0.15 0.47 0.53 0.24 0.42 0.13 

VALOR MIN 0.40 0.50 0.90 0.81 4.46 3.88 
Valor MÁX 0.87 1.69 2.34 1.61 5.94 4.25 

Rango 0.46 1.19 1.44 0.80 1.48 0.37 
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En el gráfico de la figura 3 se observa el 
desplazamiento del centro de gravedad durante la fase 
de despegue y vuelo. Estas se subdividen en el 
desplazamiento horizontal en cada uno de los 
instantes desde el despegue a la máxima altura hasta 
la entrada al agua y desplazamiento horizontal del CG 
durante el vuelo. Se observa que el sujeto cinco 
obtiene el mayor desplazamiento horizontal del 
centro de gravedad durante el vuelo y como se aprecia 
en la tabla 3 fue uno de los sujetos que alcanzo una 
máxima altura que permitió realizar de la mejor 
manera cada una de las posturas corporales durante el 
vuelo.  

Se puede apreciar en el gráfico de la figura 3 que la 
desviación estándar de los resultados se encuentra 
entre las tres variables de manera homogénea.  
 
Características Biomecánicas de Proyección 
Las características biomecánicas de proyección son 
importantes ya que determinan la trayectoria que 
describirá el saltador durante el vuelo. Una velocidad 
inicial acompañado del con ángulo de proyección 
permite al atleta alcanzar una adecuada altura y así 
lograr el objetivo del salto. Estas características están 
representadas en el modelo biomecánico de saltos 
ornamentales como espacio-temporales: la velocidad 
vertical, velocidad horizontal y la velocidad 
resultante (Hay, 1988; Zissu y Uribe 2007). Se 
observan en la tabla 4. 
 
Posiciones del Cuerpo en cada una de las Fases del 
Salto Ornamental inverso en posición B 
Para cada una de las fases existen posturas corporales 
fundamentales que se tomaron en consideración para 
el presente estudio, a las cuales se les calcularon 
ángulos relativos de los miembros superiores e 
inferiores y absolutos del tronco con la horizontal, 
según la descripción de la técnica. Las más destaca 
son: impulso y despegue, entrada al agua. 
 
Impulso o despegue 
La fase de impulso o despegue le sigue a los pasos de 
aproximación y así lograr el impulso necesario que 
les permite al trampolín proyectar el cuerpo durante 
el despegue; es necesario definir correctamente la 
posición del cuerpo instantes antes de perder el 
contacto con el trampolín para obtener un ángulo que 
permita definir los diferentes segmentos del cuerpo y 
lograr el despegue total del trampolín como se 
observa en la figura 4.  
 
La Entrada en el agua  
Esta fase finaliza con la posición final del vuelo 
cuando los sujetos hacen contacto y penetran en el 
agua de la fosa o piscina. La correcta entrada en el 
agua dependerá de la posición del cuerpo, las 
características biomecánicas relacionadas y las 
características estéticas.  
 

En la figura 5, se observa la correcta entrada en 
posición invertida al agua que plantea (Maglione, 
2014), donde los brazos deben colocarse por encima 
de la cabeza y alineados con el resto del cuerpo y de 
esta manera lograr la mejor puntuación por parte de 
los jueces. 
En la tabla 6, se presentan los ángulos de cada una de 
las posiciones fundamentales durante la entrada al 
agua con su respectivo análisis estadístico (promedio, 
desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y el 
rango de los resultados obtenidos).   
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Figura 3. Desplazamientos del centro de gravedad en la fase de vuelo. 
 
 
Tabla 4. Características Biomecánicas de Proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquema de postura durante el despegue. 
 
 

Sujetos V0 X 
(m/s)l 

V 0 X 
(m/s) 

V 0 Y 
(m/s) 

° de proyección. 
(°) 

1 5.67 0.90 5.60 81 
2 5.48 1.11 5.37 78 
3 5.77 0.90 5.70 81 
4 5.83 0.9 5.76 81 
5 5.93 1.05 5.84 80 
6 5.20 0.9 5.12 80 
7 5.35 0.95 5.26 80 
8 5.57 1.02 5.48 79 
9 6.22 1.30 6.08 78 

Promedio 5.67 1.00 5.58 80 
σ 0.31 0.14 0.30 1.1 

Valor MIN 5.20 0.9 5.12 78 
Valor MÁX 6.22 1.3 6.08 81 

Rango 1.02 0.4 0.96 3.2 

 1 

134° 
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Tabla 5. Ángulos de la Posición Durante el Despegue. 
 

Sujetos ° del tronco con la horizontal ° del tronco con los miembros 
inferiores 

1 145 197 
2 125 219 
3 140 214 
4 128 202 
5 137 202 
6 140 178 
7 128 223 
8 125 200 
9 139 199 

Promedio 134 204 
σ 7.6 13.5 

Valor MIN 125 178 
VALOR MÁX 145 223 

Rango 20 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Fotografías de la entrada en el agua en el instante de contacto. (Tomada de la página web del 
Campeonato Suramericano Juvenil de Deportes Acuáticos 2009). 
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Tabla 6. Características Biomecánicas Espaciales de la Entrada al Agua. 
 

Sujetos ° codo 
derecho 

(°) 

° codo 
izquierdo 

(°) 

° rodilla 
derecha 

(°) 

° rodilla 
izquierda 

(°) 

° tronco 
con la 
vertical 

(°) 

° tronco 
con los 

MI 
(°) 

° de los MI 
del Atleta 
con la X. 

(°) 
1 180 180 180 180 175 140 65 
2 180 180 180 180 174 230 25 
3 180 180 180 180 176 215 50 
4 180 180 178 178 179 223 30 
5 175 175 178 178 180 226 39 
6 178 178 152 152 164 238 13 
7 180 180 167 167 160 176 16 
8 174 174 180 180 115 225 47 
9 173 173 180 180 172 207 35 

Promedio 178 178 175 175 166 209 36 
Σ 2.95 2.95 9.59 9.59 20.27 31.45 16.78 

Valor MIN 173 173 152 152 115 140 13 
Valor MÁX 180 180 180 180 180 238 65 

Rango 7 7 28 28 65 98 52 
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Discusión 
El objetivo en esta investigación fue el análisis de las 
características   biomecánicas que intervienen en las 
fases de ejecución de la serie de saltos ornamentales 
en la prueba de trampolín de tres (3) metros, 
específicamente en el salto del grupo inverso en 
atletas juveniles de la elite mundial. 
 En la carrera de aproximación y despegue existen 
fuerzas responsables de que los sujetos logren salir 
del trampolín en este caso estas son: la fuerza de 
inercia que va hacia adelante, como consecuencia de 
la carrera de aproximación y la fuerza de reacción que 
es resultado del empuje que ejercen los sujetos en el 
trampolín, según la colocación del fulcro, lo que 
ocasiona el efecto de catapulta, tercera ley de 
Newton, (Schiller, 2019). En tal sentido, los sujetos 
realizan uno o dos piques para llegar a la parte distal 
del trampolín, hecho que ocasiona el descenso de este 
para que luego de la fase de despegue se logre la 
aceleración necesaria para el inicio de la fase de 
vuelo. La distancia vertical promedio que se observa 
en la tabla 1 para la máxima deformación del 
trampolín durante esta fase fue de (0.75 m), con un 
valor máximo de (0.95 m) en el Sujeto nueve, lo que 
indicó que la deformación fue lo suficiente para 
lograr el efecto de catapulta en el despegue.  
Posterior al efecto catapulta los sujetos deben cumplir 
con acciones rápidas (vueltas) en el espacio para 
lograr el objetivo del salto, tomando en cuenta 
variables que se observan en la tabla 1 que 
demuestran un tiempo total excesivo (0.60 s), 
producto de un tiempo en la fase excéntrica 
prolongado (0.32 s), que fue ocasionado por el ángulo 
promedio (122°) de la articulación de la rodilla en el 
instante de máxima flexión ángulo excesivo  para lo 
datos que reporta Sanders y Burnett (2003), que es de 
(94°), lo que trajo como consecuencia una acción 
menos rápida sobre el trampolín, afectando así el 
mejor aprovechamiento del impulso y energía 
potencial menor, y finalmente dificultando el alcance 
de una altura adecuada para cumplir con las vueltas 
correspondiente en la fase de vuelo.  
El ángulo promedio del tronco con la horizontal de 
(134°) indico que el tronco en este momento se 
encontraba hiperextendido debido al tipo de salto que 
van a ejecutar los sujetos, observando en la figura 4 
que el tronco se encontraba en adecuado ángulo sin 
arriesgar la velocidad vertical que acumulo durante 
las fases previas que debe transferir a la siguiente 
fase.  
Durante el despegue, los sujetos presentaron 
resultados en la desviación estándar de 0.08 valor que 
indicó que la dispersión de los datos es mínima y los 
resultados obtenidos por los sujetos fueron 
homogéneos.  
Durante el instante de proyección, los atletas realizan 
ajustes durante la carrera de aproximación y así 
logran una postura corporal que les permite el 
despegue y asegurar las características de proyección, 
de estas solo se cuantificaron las velocidades sin dejar 

de considerar la relación con el desarrollo de la 
potencia a través de los torques y el momento angular. 
La velocidad inicial de proyección es la resultante 
entre las dos componentes del movimiento, 
horizontal y vertical. En la tabla 4 se observan los 
valores promedios de la velocidad inicial de 
proyección (5.67 m/s), resultado que se ajusta a los 
encontrados en atletas de alto rendimiento, plateados 
por (Zissu & Uribe 2007). Así mismo, se observó una 
adecuada velocidad vertical de (5.58 m/s), valor que 
favoreció el ángulo de proyección con una altura 
promedio de proyección de (4.08 m), como se 
observa en la tabla 3, que permitió a los sujetos lograr 
las dos vueltas y medias en el grupo de inverso. 
Tomando en cuenta que los valores de la velocidad 
horizontal de proyección promedio de (1.00 m/s) fue 
satisfactoria y semejante a investigaciones realizadas 
a medallistas masculinos que participaron en los 
Juegos Olímpicos de 1996 (Miller & Springings, 
2001) entre (0.9 m/s y 1.00 m/s). 
Los resultados de las velocidades de proyección son 
favorables para lograr una proyección relativamente 
vertical, observando en la tabla 4, la desviación 
estándar de (0.30 m/s), que permitió deducir que los 
datos se encontraban un poco dispersos entre ellos, 
con valores mínimo de (5.20 m/s) y valor máximo de 
(6.22 m/s) (Dapena, J. 1999). 
Otra de las características fundamentales durante el 
instante final del despegue e inicio del vuelo es el 
ángulo de proyección del centro de gravedad, que 
permitió establecer la altura promedio de (5.43 m), 
resultado que alcanzaron los sujetos durante el vuelo 
en correspondencia con las velocidades. Los 
resultados promedio del ángulo que se obtuvieron 
durante la investigación fueron de 80° indicando con 
este ángulo que el tronco se arqueo lo correctamente 
para lograr proyección y elevarse lo suficiente para 
ejecutar las vueltas, además de realizar los ajustes 
para la entrada al agua. Este valor se encuentra 
ligeramente por encima de los reportados por Sanders 
y Burnett (2003) en su investigación durante la Copa 
Mundial de la FINA (1999), plantearon un ángulo de 
(126º) y de (71º) con la horizontal, así como los 
encontrados en investigaciones de Miller y 
Springings (2001), con un ángulo de (74°), valor más 
bajo de los obtenidos en la investigación. Es 
importante destacar que la desviación estándar fue de 
(1, 1º) que permitió establecer que los resultados 
obtenidos por los sujetos del estudio se acercan al 
valor medio.  
Las variables que se analizaron con respecto a la fase 
de vuelo están determinadas por la conexión que 
deben realizar los sujetos al momento de abandonar 
el trampolín debido a que durante el vuelo no se 
puede modificar la trayectoria del CG del cuerpo por 
ser el eje de rotación. A partir de ese momento, las 
diferentes acciones que se realizan durante el vuelo 
estarán dadas por las características que se 
determinan durante las primeras fases del salto. Para 
poder lograr esto es necesario saber que los saltadores 
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durante el vuelo tienen la posibilidad de acercar o 
alejar los segmentos corporales del cuerpo con 
respecto al eje de giro (CG) y todo esto ajustado al 
principio de la conservación del Momentum Angular 
(Miller & Munro 1985).  
Durante el vuelo, el desplazamiento horizontal del 
centro de gravedad del cuerpo desde el instante de 
despegue hasta el punto máximo de vuelo es una 
variable importante, donde se observa en la tabla 3 el 
resultado promedio de (0.55 m), valor que permitió 
considerar a los sujetos un buen desplazamiento para 
lograr alcanzar una altura significativa y poder 
ejecutar las vueltas necesarias, atendiendo que 
mientras menos desplazamiento en la coordenada 
horizontal mucho más altura alcanzara durante el 
vuelo.  
En la elevación del CG observable en la tabla y figura 
3, se encontraron valores promedios de (1.36 m) 
resultado que se encuentra por debajo de los plateados 
por Sander y Burnett (s.f) con promedios de (1.58 m) 
y a los encontrados por Zissu y Uribe (2007) de (1.56 
m), datos que permite un análisis desde la perspectiva 
de que los sujetos  estudio no lograron la elevación 
adecuada por un movimiento lento de las miembros 
inferiores en el instante del despegue que a su vez no 
les permitió la elevación suficiente ya que a mayor 
rapidez se realice el movimiento de los miembros 
inferiores y superiores mejor será la rotación en el eje 
transversal para lograr las dos vueltas durante el salto 
y lograr una elevación del centro de gravedad 
adecuado para casa sujeto. 
Para la investigación los resultados de la desviación 
estándar fueron de (0.24 m) que indico que los datos 
se encuentran poco dispersos. 
Una de las variables que se encuentra en 
correspondencia con la elevación del CG es la altura 
que se logra en el punto máximo durante el vuelo, 
instante donde comienza el descenso. El valor 
promedio para esta altura fue de (5.43 m) y una 
desviación estándar de (0.42 m), dato que permitió 
reconocer que los resultados se encuentran 
medidamente dispersos, sin dejar de destacar que en 
la tabla 3 el valor máximo del Sujeto cuatro alcanza 
(5.94 m), que indicó y demostró que los sujetos, a 
pesar de ser juveniles, pueden alcanzar excelentes 
resultados. Es importante destacar que mientras más 
altura alcancen durante el vuelo los saltadores podrán 
realizar los ajustes necesarios durante las dos vueltas 
y medias y así poder colocar el cuerpo en óptima 
posición para la entrada al agua.  
El tiempo de vuelo de los sujetos de estudio que se 
observa como promedio en la tabla 2 fue un valor 
superior de (1.51 s) entre los planteados por Sanders 
y Burnett (s.f) de (1.40 s y 0.53 s), esto significa que 
los sujetos tuvieron mayor tiempo para ejecutar los 
movimientos y lograr la abertura para la entrada al 
agua.  
Es necesaria una musculatura desarrollada de los 
abdominales para que los sujetos aberturen con éxito, 
además de mantener el control del cuerpo y lograr una 

posición extendida de los segmentos del cuerpo, para 
asegurar menor desplazamiento de agua.  
El tiempo promedio de preparación de entrada al agua 
observado en la tabla 2 fue de (0.44 s), con una 
desviación estándar de (0.07 s), que indica que los 
valores obtenidos no estuvieron dispersos y que 
existe una similitud entre cada uno de los sujetos en 
estudio. Estos resultados permitieron observar que los 
valores se encuentran por encima a los revisados en 
estudios de Sander y Burnett (2003), de (0.25 s), valor 
que demuestra que los sujetos de la investigación 
aberturaron a una altura adecuada para lograr una 
entrada de manera vertical sin desplazamiento de 
agua que les influya en la puntuación.  
      Para entrar al agua se cuantificaron los siguientes 
ángulos; ángulo de los miembros inferiores en el 
instante de contacto con el agua que se pueden 
observar en la tabla 6, donde se obtuvo un valor 
promedio de (178°), que índico casi la máxima 
extensión y colocación correcta para una entrada al 
agua optima. El ángulo de las rodillas de los 
miembros inferiores promedio fue de (175°), valor 
que permite analizar que falto extensión a pesar de 
que está cercano a los (180°) como máxima 
extensión.  
      El ángulo del tronco con respecto a la vertical 
indicó la posición del tronco en el instante de la 
entrada al agua, que se otorgan la mayoría de los 
puntos durante este instante. Para la investigación se 
observó en la tabla 8 el valor promedio del ángulo del 
tronco con la vertical fue de (166°), valor que indica 
que el tronco se encontraba cercano a la vertical a 
excepción del Sujeto 8, quien fue el que más se alejó 
de la vertical.  Según estudios realizados por Sanders 
y Burnett (s.f) a 27 atletas, el ángulo que reportan es 
de un promedio de (169°), valor que acercan a los 
sujetos de investigación a atletas de elite mundial de 
categorías mayores. Al igual que el ángulo del tronco 
con los miembros inferiores, que permite evaluar la 
posición de los miembros inferiores en el instante del 
contacto con el agua. Siendo este un valor promedio 
para la investigación de (209°). 
      El ángulo de los miembros inferiores del atleta 
con respecto a la horizontal permitió evaluar que tan 
lejos estuvieron de la vertical; el valor promedio fue 
de (36º), observando en la videografía que los 
miembros inferiores en los sujetos en estudios se 
quedaron retrasados y afectó su puntuación ya que se 
observó en el video desplazamiento de agua, 
exceptuando a el Sujeto 1 como se observa en la tabla 
8, con un ángulo de (65°), alejándose de la horizontal. 
Esto pudo haber estado dado por que los sujetos no 
lograron disminuir completamente el movimiento 
rotatorio del cuerpo, además de la falta de 
fortalecimiento de la musculatura abdominal que les 
permita llevar los miembros inferiores a la vertical, y 
por ende desplazan agua durante la entrada al agua.   
Finalizado el análisis de las diferentes variables de la 
investigación se puede observas que los valores 
promedios de los resultados obtenidos se encuentran 
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relativamente en la media con atletas juveniles y 
adultos de elite mundial que han participado en 
competencias importantes.  
 

Conclusiones 
 
El objetivo de la presente investigación fue el análisis 
de las características   biomecánicas que intervienen 
en las fases de ejecución de la serie de saltos 
ornamentales en la prueba de trampolín de tres (3) 
metros, específicamente en el salto del grupo inverso 
en atletas juveniles de la elite mundial. 
Se determinaron las variables biomecánicas 
cinemáticas espaciales, temporales y espacio- 
temporales donde se obtuvieron resultados óptimos y 
similares a autores referenciados, lo que indicó que 
los atletas se encuentran dentro de los mejores en el 
ámbito mundial. Para la fase de carrera de 
aproximación y la de despegue los sujetos lograron 
realizar los ajustes necesarios durante los pasos de 
aproximación deformando el trampolín lo suficiente. 
Seguidamente el tiempo total de despegue fue 
excesivo que trajo como consecuencia unas acciones 
menos rápidas sobre el trampolín al momento del 
despegue, estéticamente las posiciones de los sujetos 
durante el despegue fueron adecuadas definiendo 
correctamente los miembros inferiores y superiores.   
     Se concluyó que las características de proyección 
son fundamentales para el logro de la fase de vuelo, 
obteniéndose resultados óptimos y similares a los 
registrados por investigadores internacionales 
especialistas en el deporte. En tal sentido, los 
resultados de la velocidad inicial de proyección 
promedio fueron favorables y se ajustan, así como los 
resultados obtenidos en la velocidad vertical que 
favoreció al ángulo de proyección para lograr una 
adecuada altura durante el vuelo que permitió 
ejecutar las vueltas durante el vuelo. Del mismo 
modo los resultados obtenidos en los sujetos de 
estudio se encontraron dentro del código de 
puntuación.  
Para la fase de vuelo se concluyó que el 
desplazamiento horizontal del CG fue adecuado por 
permitir alejar lo suficiente al cuerpo del trampolín y 
alcanzar una altura optima. En relación a las 
posiciones del cuerpo se hallaron deficiencias para 
definir los miembros inferiores y lograr agrupar 
correctamente, encontrando resultados promedios 
con respecto al tiempo de vuelo. No obstante, los 
sujetos lograron aberturar adecuadamente para lograr 
una entrada al agua óptima.  
Finalmente, los sujetos controlaron el cuerpo para 
abertura a una altura que les permitió lograr colocar 
los segmentos del cuerpo de manera adecuada para la 
entrada al agua y así no desplazar excesiva agua que 
les restaría puntaje. Obteniendo valores promedios 
del ángulo de los miembros inferiores con respecto a 
la horizontal por debajo de lo plateado por la 
bibliografía causando como consecuencia que los 

sujetos dejaran los miembros inferiores retrasados 
desplazando agua en el momento de la entrada. 
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RESUMO: 

A variável tempo disponível para treinar é crucial para os treinadores na condução 
e planeamento do processo de treino. O presente artigo visa apresentar um modelo 
de gestão de treino informatizado para treinadores desportivos, baseado na 
“Filosofia do Treinador e sua Implementação com Eficácia” de Resende (2018). 
Aponta elementos relevantes identificados a partir de ferramentas de controlo e 
acompanhamento utilizada por treinadores desportivos para a criação de um 
modelo prático que permita informações consistentes para o controlo do treino. 
Por meio de utilização de planilhamento com fórmulas pré-determinadas, o 
treinador pode acompanhar, com maior autonomia, os quantitativos e percentuais 
de treino. O treino é planeado em três grandes grupos elementares: Aspectos 
Físicos, Técnicos e Táticos. De maneira simples e prática o treinador pode 
reajustar os quantitativos para atingir os objetivos previstos para o treino em cada 
etapa. 
 

Virtual Model for Planning and Management of the Coaching Process 
ABSTRACT: 
The variable time available to train is crucial for coaches in driving and planning 
the training process. This article aims to present a computerized training 
management model for sports coaches, based on the “Coach Philosophy and its 
Effectiveness Implementation” by Resende (2018). It points out relevant elements 
identified from control and monitoring tools used by sports coaches to create a 
practical model that allows consistent information for the control of training. 
Through the use of spreadsheets with pre-determined formulas, the coach can 
monitor, with greater autonomy, the quantitative and percentage of training. 
Training is planned in three major elementary groups: Physical, Technical and 
Tactical aspects. In a simple and practical way, the coach can readjust the numbers 
to achieve the goals set for the training in each stage. 
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Modelo Virtual para Planeamento e Gestão do 
Processo de Treino 

 
Atualmente as demandas de trabalho e elevação dos 
níveis de competição desportivas vêm exigindo cada 
vez maior preparação, estudo e reflexão por parte dos 
treinadores. O conhecimento que o treinador tem que 
adquirir sobre as metodologias de treino, do conteúdo 
das tarefas motoras a inserir em cada unidade de 
treino e da sua intervenção pedagógica pressupõe e 
exige uma cada vez maior sofisticação na sua 
formação. Consequentemente, a estruturação das 
tarefas que contêm a planificação do processo de 
treino constitui um fator fundamental que qualifica e 
atribui valor ao trabalho do treinador (Roy et al., 
2018; Santos et al., 2011). A materialização dos 
conteúdos a implementar em treino e competição 
sobrevém da pedagogia através de uma didática 
consentânea com as necessidades do público-alvo 
(Resende, 2016). Resende (2016), reconhece o 
treinador como peça fundamental, não só na 
montagem dos exercícios como também na 
articulação do antes e do depois, tendo como 
referencial a competição. Corroborando, Gomes e 
Resende (2015) apontam que, ao treinador, é 
necessário possuir conhecimentos gerais e 
específicos da modalidade em que atua, como o 
domínio sobre a metodologia do treino, fisiologia dos 
atletas, psicologia do desporto, questões educacionais 
e sociológicas do desporto, além de fatores estruturais 
e culturais inerentes a cada organização desportiva e 
ambiente que a rodeia. Por conseguinte, constata-se 
que a prática que envolve o processo de treino é 
extremante complexa pois envolve múltiplas 
variáveis sendo que a forma como todas elas se 
encaixam para produzir a máxima performance nunca 
são muito claras (Denison, 2010). 
A planificação do processo de treino possui uma 
função de regulação que possibilita ao treinador 
evidenciar e adequar as estratégias delineadas para a 
equipa. Planear, consiste em estruturar o processo de 
treino em grandes e pequenos passos com o intuito de 
alcançar a máxima performance desportiva (Bompa 
& Buzzichelli, 2015) e deve ser desenhado de forma 
a ir de encontro tanto às necessidades individuais 
como as da equipa. De acordo com Altavilla (2018), 
o processo de treino desenvolve-se em dois aspectos: 
(a) um quantitativo em que se inclui os aspectos 
bioenergéticos e biomecânicos, determinantes na 
melhoria da capacidade muscular e coordenativa do 
corpo humano; (b) o outro, qualitativo e que 
corresponde às habilidades técnicas e táticas, assim 
como, as estratégias adoptadas para a competição.  
Neste sentido, e visando dar conta das exigências 
crescentes, o treinador necessita de dinâmica e 
praticidade para planear os treinos de forma a 
acompanhar o mais adequadamente possível o 
desempenho dos atletas em cada etapa de uma época 
desportiva: pré-temporada, temporada e pós-
temporada assegurando que os seus programas de 

treino são organizados de uma forma coerente e 
racional (Denison, 2010).  
As sessões de treino podem ter diferentes tempos de 
prática efetiva. Normalmente, dependendo do 
desporto e do escalão competitivo, a duração de uma 
unidade de treino varia entre uma e duas horas, pelo 
que o treinador tem de planear de acordo com o tempo 
disponível de que dispõe (Robinson, 2010). 
A forma como é estruturado e dividido o tempo 
disponível para cada unidade de treino permite 
identificar a importância relativa que os diferentes 
conteúdos assumem na concepção do treinador 
(Afonso & Graça, 2013). Ou seja, se um treinador de 
futebol por exemplo, nas suas sessões de treino 
dedicar todo o tempo de treino aos processos 
ofensivos da equipa, provavelmente estes vão 
decorrer melhor na competição que os defensivos 
pois o tempo que se dedica a uma tarefa é crucial para 
o seu desenvolvimento e aprimoramento. O balanço 
do tempo dedicada a cada uma das componentes da 
performance desportiva envolvida na competição 
constitui um fator de decisão fundamental na 
estratégia de planeamento do treino por parte do 
treinador. Cabe aos treinadores planearem o processo 
de treino de tal forma que se criem as condições 
necessárias para que os atletas alcancem a sua melhor 
forma desportiva e a mantenham durante o tempo em 
que decorre o período competitivo (Matveiev, 1990). 
Tendo em linha de conta esta preocupação e 
respondendo a estes objetivos emergiu a periodização 
do treino que, em sentido lato, significa estruturar o 
treino em diferentes fases, períodos e ciclos devendo 
estes ser planificados considerando o calendário 
competitivo (Bompa & Buzzichelli, 2015). Contudo, 
convém relembrar que aplicar a periodização do 
treino em desportos coletivos coloca desafios únicos 
ao treinador devido à variedade de objetivos de 
treino, volume de treino e jogos, assim como, a 
extensão da época competitiva (Gamble, 2006). A 
solução de problemas metodológicos relacionados 
com a dinâmica das cargas a submeter aos atletas 
(aspetos quantitativos) por um lado e, por outro, a 
preparação técnica e tática (aspetos qualitativos) 
constitui um repto importante para o treinador e 
pressupõe que domine os princípios de adaptação das 
cargas de treino que serão suportadas e aplicadas aos 
atletas (Resende, 2018). A este propósito, e sobre a 
importância relativa que cada fator do treino deve ter 
no processo de treino Bompa e Buzzichelli (2015), 
comentam que apesar da eventual pressão para o 
treino conter mais aspectos técnicos e táticos o 
treinador deve encontrar tempo para realizar trabalho 
físico, nomeadamente o treino de força, considerando 
inclusive, que quanto mais prolongada é a fase 
competitiva mais decisivo é manter os aspectos 
físicos bem desenvolvidos. 
As novas metodologias do treino desportivo têm sido 
enriquecidas ao ritmo das pesquisas científicas com a 
integração de novas disciplinas como a informática e, 
graças a esta incorporação, novos componentes e 
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estruturas de utilidade permitem controlar e melhorar 
o controlo do processo de treino tornando-o mais 
eficiente (Barbanti, 2001).  
Este artigo propõe providenciar ao treinador 
ferramentas que possibilitem melhorar e qualificar o 
seu planeamento assim como o seu controlo a partir 
de um modelo de gestão de treino proposto por 
Resende (2018). Constitui uma sugestão 
particularmente útil para treinadores que trabalham 
sem um suporte de uma equipa técnica muito 
especializada e que pretendem possuir ferramentas 
que os levem a um maior domínio sobre o processo 
de treino. 
Salientamos também, de forma enfática, que este 
planeamento e respetivo controlo permite uma 
melhor capacidade de reflexão e pensamento crítico 
por parte do treinador tendo em conta os dados mais 
objetivos sobre o que aconteceu na unidade de treino, 
no microciclo, no mesociclo e finalmente na 
globalidade de toda uma época desportiva. 
Evidentemente que sublinhamos a expressão “dados 
mais objetivos”, pois este controlo é uma 
aproximação do que se passa na realidade. Levando 
em linha de conta que são desportos coletivos, o 
controlo não tem a possibilidade de ser 
exaustivamente rigoroso. Contudo, uma aproximação 
razoável é possível pois o tempo que se dedica às 
diferentes tarefas constitui uma variável fundamental 
para o controlo do processo de treino. As variáveis, 
densidade do treino, conjugadas com as performances 
desportivas obtidas na competição, possibilitam ao 
treinador equacionar e redefinir prioridades nos 
tempos dedicados às diferentes tarefas da unidade de 
treino e na globalidade do microciclo. Ou seja, a 
competição surge como variável moderadora que 
permitirá ao treinador ajustar a preparação da sua 
equipa da forma que lhe pareça mais conveniente para 
alcançar os objetivos delineados previamente. 
 
Modelo Virtual para Gestão de Treino 
 
Resende (2018), sugere um modelo de gestão de 
treino, que visa facilitar o trabalho do treinador por 
meio de um planeamento que contém a estrutura de 
um microciclo e o tempo dedicado a cada 
componente por dia de treino. O objetivo é auxiliar e 
estimular o treinador a planificar a sua atividade com 
coerência (considerando a dinâmica das cargas), 
através da atribuição de tempos para a realização das 
tarefas. Neste sentido, propomos um modelo virtual 
que tem como base o apresentado por Resende, 
(2018), que esteja acessível a todos os treinadores, 
por meio de uma planilha em formato “.xlsx” e que 
pode ser acessada em Tablets, Computadores 
pessoais, Smartphones e Notebooks. 
Os objetivos desta proposta são reduzir e concentrar 
as fontes de informação permitindo agilizar a 
organização do treinador e assim, o controlo do 
processo de treino.  

O caráter cíclico é característica de toda a estrutura do 
processo de treino. Existem ciclos anuais 
(macrociclos), semestrais (mesociclos) e pequenos 
ciclos de treino (microciclos) que compreendem 
determinados dias por semana (Matvéiev, 1990).  
Resende (2018), sugere, para a realização do 
planeamento anual, a utilização de uma folha de 
cálculo do Excel. Esta ficha, que deve fazer parte do 
dossier do treinador, será um instrumento simples que 
se vai materializar progressivamente com maior 
pormenor ao longo do decurso da época desportiva, 
servindo igualmente para monitorizar a adequação do 
planeado com a realidade do que vai acontecendo. 
Por meio da utilização do Planilhamento aqui 
apresentado, pretende-se propor uma forma do 
treinador planear as atividades e seus quantitativos ao 
longo de um ou mais ciclos de treino, com a utilização 
de tecnologia digital. A utilização da Planilha virtual 
serve como um “Coringa” para cada modalidade 
desportiva de acordo com os objetivos pretendidos, 
preparando o treino com as variáveis desejadas pelo 
treinador que define quais as atividades a serem 
realizadas, bem como os quantitativos e intensidades 
do treino.  
Naturalmente os conteúdos de treino são uma 
prerrogativa do treinador que os terá que definir de 
acordo com a sua modalidade desportiva e a sua 
intepretação do processo de treino a desenvolver 
(para um exemplo de um microciclo de futebol ver 
Resende, 2018). 
 
Instruções para utilização e leitura do Modelo 
Virtual para Gestão de Treino 
 
As instruções são referentes à utilização do Software 
LibreOffice Writer, por ser gratuito, contudo, podem 
ser seguidas também nos produtos da Microsoft 
(Excel), ou do Google (Planilha do Google) com 
poucas diferenças ou comandos que são facilmente 
compreendidos e substituídos. 
Para que o treinador utilize o instrumento, basta 
possuir um Smartphone, Computador pessoal, 
Notebook, Ipad, Tablet ou Similar com sistema 
operacional Windows, Linux, Android ou IOS, ou 
seja, o treinador pode utilizar qualquer dispositivo 
presente no mercado, sem necessitar sequer de 
conexão com internet, uma vez que o formato do 
instrumento possui extensão compatível com os 
Gadjets citados mesmo estando offline. 
Para aceder ao arquivo “Multiplatform coaching 
support.xlsx”, presente no Link: 
https://drive.google.com/file/d/1P17zqejNspw85EIQ
Qx22bMbxSNuLhCKI/view?usp=sharing  necessita 
de fazer o download do ficheiro e renomear para o 
nome do seu treino (Exemplo: “sub20 voleibol 
masculino época 2021.xlsx”); 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1P17zqejNspw85EIQQx22bMbxSNuLhCKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P17zqejNspw85EIQQx22bMbxSNuLhCKI/view?usp=sharing
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Estrutura do Modelo Virtual para Gestão de 
Treino 
Existe um conjunto de planilhas interligadas em um 
único arquivo com extensão “.xlsx”, compatível com 
o Microsoft Excel (Software Pago), LibreOffice 
Writer (Software Gratuito) e Planilhas Google 
(Software Gratuito).  
O arquivo “Multiplatform coaching support.xlsx” é 
composto por um conjunto planilhas divididas em (a) 
“Matriz”; (b) “Microciclos” e (c) “Performance 
Coletiva” (Atletas e Treinador) (Tabela 1). 
A Matriz possui informações pré-determinadas 
contendo variáveis de diferentes modalidades 
desportivas coletivas: Basquetebol, Futebol, 
Handebol e Voleibol. Há também uma matriz 
“coringa” onde o treinador pode adaptar a planilha 
para conter as variáveis de outras modalidades 
desportivas não contempladas ou ainda, para gerar 
alterações em uma das modalidades pré-existentes. 
Caso o treinador pretenda inserir uma nova 
modalidade desportiva deve preencher as variáveis 
nas respectivas células da coluna ”I”, da Planilha 
“Matriz”, e, posteriormente, na célula “A7” digitar 
“=I7” e clicar “enter” ou similar; Selecionar a célula 
“A7” e expandir a seleção verticalmente até a célula 
“A43”. Os microciclos já possuem as variáveis pré-
selecionadas para esta modalidade. É possível alterar 
o nome de qualquer variável manualmente. 
Selecionada a Matriz Esportiva a ser utilizada bastará 
ao treinador colocar as quantidades de minutos a 
serem dispendidos para cada tarefa durante a sessão 
de treino presentes nas tabelas de Microciclos (Tabela 
2). 
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Tabela 1. Matriz que contém modalidades esportivas a serem utilizada pelo treinador 
 

 
 
Tabela 2. Planilha que contém as atividades previstas nos Microciclos 
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As Planilhas de Microciclos contêm dados iniciais 
com: número do ciclo; data; duração do treino; 
modalidade; objetivos; número de atletas. Estas 
variáveis podem ser ajustáveis de acordo com as 
necessidades dos treinadores em cada contexto 
específico. 
Os microciclos propostos subdividem-se em três 
níveis de preparação: Física, Técnica e Tática que, 
por sua vez, possuem subdivisões. Cada Microciclo 
está interligado ao subsequente, bastando preencher 
os minutos previstos para a realização de cada 
atividade desejada nas células brancas presentes na 
área “Tipo de Atividade” da tabela microciclos. Ao 
lado de cada variável está o respectivo percentual 
relacionado com o tipo de atividade. Este percentual 
é calculado automaticamente, na medida em que os 
minutos do treino vão sendo distribuídos na tabela 
pelo treinador. 
Compete ao treinador adequar as divisões e 
subdivisões dos microciclos à sua própria filosofia de 
treino.  
 
Acumulado de Microciclos 
Mais à direita da tabela, em cada microciclo, consta o 
acumulado de cada variável e também do tipo de 
treino ao longo do tempo. Os percentuais são 
caracterizados por cores específicas, facilitando a 
interpretação dos dados para otimizar as sessões de 
treino e existe uma legenda na própria planilha acerca 
desses percentuais: “Baixa”=Vermelha (0 a 19.9%); 
“Baixa/Média”=Creme (20 a 39.9%); 
“Média”=Amarela (40 a 59.9%); 
“Média/Alta”=Verde Claro (60 a 79.9%) e; 
“Alta”=Verde Escuro (80 a 100%). A coloração varia 
automaticamente, bastando apenas o preenchimento 
dos minutos pretendidos para cada atividade durante 
a sessão de treino. 
Ainda na planilha de microciclos, existe uma área 
denominada “Amplitude das componentes desejada” 
que está relacionada com a faixa ideal 
predeterminada pelo treinador para cada um dos três 
níveis de preparação: Físico, Técnico e Tático. A 
faixa ideal apresenta a cor azulada com destaque em 
amarelo negrito. 
No LibreOffice, a “Amplitude das componentes 
desejada” em cada um dos três níveis (Físico, 
Técnico e Tático) pode ser alterada na opção 
“condição...” das células B9, B6 e B26 do microciclo, 
criando-se uma nova condição com a faixa numérica 
e características desejada). Para que a “condição...” 
das células B9, B26 e B36 seja acessada, é necessário 
que as três células estejam selecionadas. Todas as 
células que possuem “condição...” podem ter as suas 
características alteradas e personalizadas de acordo 
com o interesse do treinador, bastando clicar em 
“gerenciar...” no ícone de condicionamento: 
Quem utiliza o software Microsoft Excel, para alterar 
a “Amplitude dos componentes desejada”, deve 
selecionar as mesmas células (B9, B26 e B36) do 
microciclo e, na guia “Página Inicial”, no grupo 

“Estilos”, clicar na seta ao lado de “Formatação 
Condicional” e, em seguida clicar em “Gerenciar 
Regras”. A caixa de diálogo Gerenciador de Regras 
de Formatação Condicional será exibida. 
O número de Microciclos pode ser acumulado 
infinitamente, bastando apenas, para manter a lógica 
de percentual acumulado, que seja acrescida na 
fórmula acumulada a soma do percentual atual da 
própria aba. 
Na célula “P17” (da área “acumulado em 
microciclos”) do “microciclo 4” da planilha, na 
fórmula presente existe a soma dos três microciclos 
anteriores ao valor presente na célula “J17”, 
dividindo-se a soma total por quatro, dando a média 
acumulada de microciclos. Para acrescentar mais 
microciclos à planilha de treino, basta adicionar 
microciclos e ajustar a fórmula em cada novo 
microciclo, dividindo a soma pelo número total de 
microciclos (incluindo-se o presente). Caso o 
treinador não tenha interesse no valor acumulado, 
pode apenas acrescentar novos microciclos 
desconsiderando o acumulado de microciclos e 
ignorando esta função. 
Por padrão da tabela, o tempo da sessão de treino está 
ajustado para 90 minutos. É possível alterar para o 
tempo real da sessão desejada. Sempre que uma 
sessão de treino somar a quantia exata colocada, 
minuto a minuto, a última linha “tempo total do 
treino” terá os números ampliados e sublinhados, 
indicando que atingiu os minutos previstos como a 
duração do treino (célula B3). 
 
Performance Coletiva (Atletas e Treinador)  
Por meio de uma escala subdividida em: Medíocre 
(Vermelho); Fraco (Creme); Suficiente (Amarelo); 
Muito Bom (Verde Claro) e; Excelente (Verde 
Escuro), é possível enquadrar o nível de 
desenvolvimento e participação de cada atleta e da 
equipa em geral se as atividades propostas pelo 
treinador estão a ser favoráveis ao desenvolvimento 
dos atletas. Na tabela três existe uma proposta de 
conteúdos a ser avaliadas pelo treinador. 
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Tabela 3. Planilha de performance coletiva subjetiva para atletas e treinadores 
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Considerações Finais 
  

A grande diversidade de modalidades desportivas e as 
suas peculiaridades originam uma gama muito 
extensa de possibilidades organizacionais para a 
sistematização do processo de treino. O desejo de 
desenvolver uma planilha única que satisfaça as 
necessidades de planeamento e controlo do processo 
de treino das mais diversas modalidades desportivas 
foi apresentada neste artigo. 
O sucesso do treinador e da sua equipa ou atleta 
depende de uma série de fatores que englobam desde 
a competência do treinador manifestada na 
capacidade de sistematização do processo de treino 
visando a sua eficiência em treino e competição, 
perpassando pelas capacidades físicas, técnico-táticas 
e psíquico-emocionais dos atletas. 
O presente artigo sugere uma forma de agilizar o 
controlo do processo de treino com recurso 
tecnológico acessível. Esta proposta, para além de 
fácil adequação a distintas modalidades desportivas, 
adequa-se a diferentes formas de divisão de sessões 
de treino, de acordo com o perfil do treinador e as 
necessidades específicas de determinada modalidade 
desportiva. 
O link de acesso para baixar gratuitamente o Modelo 
Virtual para Gestão de Treino está disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1P17zqejNspw85EIQ
Qx22bMbxSNuLhCKI/view?usp=sharing 
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